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SOLIDARIEDADE EM
GASTRONOMIA

Presidente da Alerj prefere não ser
candidato ao Governo. Por Sidnei
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Legado nas artes, na TV, no
rádio e na educação deste País.
Por Paulo Alonso, página 2

Em vez de assistir programa na
TV, vá a um restaurante.
Por Bayard Boiteux, página 3

Fernando Frazão/ABr

Sistema
financeiro
aperta cerco a
criptomoedas
O Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, que reúne 45
membros bancos centrais e supervisores bancários de 28 jurisdições, iniciou um processo para
aumentar a regulação do sistema
financeiro em relação a exposições a criptoativos. As moedas
digitais dos bancos centrais não
estão na lista.
As propostas colocadas em
consulta dividem os critpoativos
em dois grupos: aqueles elegíveis
para tratamento sob a Estrutura
de Basileia (inclui certos ativos
tradicionais tokenizados e stablecoins); e outros, como bitcoin,
que representam riscos adicionais
e maiores, sujeitos a um novo tratamento prudencial conservador.
O Comitê receberá propostas até
10 de setembro.
O organismo sediado na Suíça
alega que o crescimento contínuo
e a inovação em criptoativos e
serviços relacionados, juntamente
com o aumento do interesse de alguns bancos, “podem aumentar as
preocupações com a estabilidade
financeira global e os riscos para
o sistema bancário na ausência de
um tratamento prudencial especificado”.

Inflação
surpreende
nos EUA, mas
Bolsas sobem
Apesar de uma alta da inflação superior à esperada, as ações
dos EUA fecharam em alta nesta
quinta-feira. O S&P 500 aumentou 0,47%, o Nasdaq Composite
Index subiu 0,78%, e o Dow Jones Industrial Average ficou praticamente estável (0,06% de alta).
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,6% em maio,
uma alta de 5% anual. O mercado
esperava 4,7%. O núcleo do IPC,
que exclui alimentos e energia, subiu 0,7%, um aumento anual de
3,8%, também acima do consenso.
“Há muitas evidências de que
este foi mais um mês de aumentos transitórios, mas a paciência
do Fed será testada mais uma
vez na reunião do Fomc (Federal
Open Market Committee) na próxima semana”, disseram à agência
de notícias Xinhua Chris Low e
Will Compernolle, economistas
da FHN Financial.

Correios: receitas com encomendas tiveram crescimento de 9% em relação a 2019

Ameaçadas de privatização, 3
estatais lucraram R$ 21 bilhões

Brasileiros e
canadenses
contra venda
da Cedae
Nesta sexta-feira, sindicatos
e organizações sociais do Brasil
e Canadá entregarão, de forma
conjunta, carta denúncia dirigida
ao primeiro-ministro canadense,
Justin Trudeau, e aos executivos
dos fundos de pensão CPPIB e
Alberta Investments apontando o
que chamam de irregularidades no
processo de privatização da Cedae, companhia de abastecimento
do Rio de Janeiro.
Os fundos de pensão canadenses controlam a Iguá Saneamento,
uma das vencedoras do leilão da
companhia, que ocorreu em 30 de
abril último.
O documento será protocolado na Embaixada do Canadá, em
Brasília, às 11h30. Acontecerão
ações também no Consulado no
Rio de Janeiro e na sede do fundo
canadense em São Paulo.

Resultado mostra que venda não se dará por ineficiência

O

s balanços de três empresas públicas que
estão na mira da privatização – Eletrobras, Correios e
Caixa – desmentem o argumento do Governo Bolsonaro de que
são empresas ineficientes, que não
dão lucros aos cofres públicos e
por isso precisam ser vendidas.
Juntas, as três empresas, registraram lucros que somam R$ 21
bilhões somente no ano passado,
como mostra reportagem de Tiago Pereira, da RBA.
De acordo com balanço financeiro divulgado em março, a Ele-

trobras registrou lucro de R$ 6,387
bilhões no ano passado. A direção
da estatal afirma no relatório que
esse resultado demonstra “a robustez e a liquidez da companhia
mesmo em um ano marcado pela
pandemia de Covid-19”. No ano
anterior, os resultados foram ainda maiores, totalizando R$ 11,133
bilhões, segundo a reportagem.
O governo editou medida provisória para privatizar a Eletrobras, vendendo na Bolsa o controle da estatal. A privatização geraria
um aumento nas tarifas de energia
estimado entre 14% e 20%, de

acordo com estudo do Dieese.
Os Correios tiveram lucro líquido de R$ 1,53 bilhão em 2020.
Os números, que não foram divulgados oficialmente, constam
de uma comunicação enviada pelo presidente da estatal, Floriano
Peixoto Vieira Neto, ao Ministério
da Economia. Desde 2017, a empresa fecha no azul.
A Caixa registrou lucro líquido
de R$ 13,17 bilhões em 2020. Só
no ano passado, o banco público
pagou auxílio emergencial no total de R$ 293,1 bilhões para 67,9
milhões de pessoas.

Governo pagou quase R$ 55 bi de
auxílio emergencial indevidamente
Servidores, militares e aposentados foram beneficiados

A

criação de um sistema
nacional com dados
dos salários de todos os
servidores públicos brasileiros
(incluindo inativos) e dos beneficiários da Previdência e de programas sociais, conforme previsto na Constituição, evitaria os
pagamentos indevidos do auxílio
emergencial, assegura o coordenador-geral de Controle Externo
da Área Econômica e das Contas
Públicas do Tribunal de Contas da
União (TCU), Tiago Dutra.
Segundo o TCU, R$ 54,7 bilhões foram pagos indevidamente,
ou seja, os beneficiários que saca-

ram o auxílio não estavam dentro
dos critérios de elegibilidade. São,
por exemplo, servidores públicos
(civis e militares) ou beneficiários
da Previdência Social.
O cruzamento de dados em cadastros governamentais e nas pesquisas do IBGE, feito pelo TCU e
outros órgãos de controle, como
a Controladoria-Geral da União
(CGU), permitiu o cancelamento
de 3,7 milhões de benefícios, resultando em uma economia de R$
8,8 bilhões.
O balanço parcial da fiscalização foi apresentado nesta quinta-feira em audiência pública da Co-

missão de Fiscalização Financeira
e Controle da Câmara dos Deputados.
“De certa forma, isso já era esperado”, admitiu o secretário de
Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social, João Ricardo Pereira,
sobre as falhas e fraudes. Ele
atribuiu o problema à mudança
na condição dos beneficiários
ao longo do ano – os critérios
de elegibilidade foram aferidos
apenas no pagamento da primeira parcela – e à deficiência dos
bancos de dados públicos sobre
o público-alvo.

GESTÃO DE
PORTFÓLIO DE
PATENTES
Uma potente ferramenta para
a cadeia de valor
da inovação.
Por Camila
Conegundes,
página 2
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Gestão estratégica de portfólio de patentes
Por Camila
Conegundes

A

s patentes, que
também são consideradas produtos da inovação, podem
contribuir nas diferentes
etapas de desenvolvimento
dos projetos e também na
estratégia de proteção dos
produtos desenvolvidos (ou
soluções obtidas) para proteger e melhorar as condições de comercialização.
Porém, depois que os
projetos são concluídos, e
os pedidos de patente, depositados, como o portfólio
de patentes pode ajudar na
tomada de decisão ao longo
de toda a cadeia de valor da
inovação das empresas? Ou
como usar estrategicamente
o portfólio de patentes?
Para responder à questão
acima é preciso, primeiramente, entender o que é
portfólio de patentes e cadeia de valor da inovação
das empresas.
Portfólio de patentes é o
conjunto de pedidos de patente e patentes concedidas
válidos de uma determina-

da empresa. Dependendo
da quantidade de pedidos
de patentes e patentes concedidas e/ou da quantidade
de negócios ou segmentos
da organização, é possível
segmentar e dividir o portfólio de acordo com esses
parâmetros para uma gestão mais otimizada. Dessa
maneira, uma empresa pode ter um ou mais portfólios de patentes. Vale notar
que em um portfólio de patentes, o valor do conjunto
é maior que a soma das partes, devido à inter-relação
que as patentes podem ter
entre si.
De forma simplificada e
prática, entendemos que a
cadeia de valor da inovação
é o conjunto de departamentos que operam em todos as fases dos processos
de inovação das empresas e,
dessa forma, atuam diretamente nos processos decisórios sobre os projetos. Os
departamentos que compõem essa cadeia, de modo geral, são: gerência de
P&D; assessorias/comitês
de desenvolvimento de produto; marketing; comercial;

recursos humanos; laboratórios próprios e corpo técnico dedicado aos projetos;
controladoria (prestação de
contas dos projetos); comunicação e jurídico (proteção
e enforcement).
Esse entendimento é baseado no trabalho de Hansen e Birkinshaw (“The
Innovation Value Chain”),
que mostra que um processo de inovação em corporações não é restrito ao processo de desenvolvimento
de produto. Esses autores
trazem uma visão mais ampla, definindo uma cadeia
de valor da inovação que
engloba todo o processo
de inovação das empresas,
do início ao fim, dividida
em três elos diferentes: geração de ideias, conversão
de ideias e difusão. Demonel e Marx, em “Gestão da
Cadeia de Valor da Inovação em ambientes de baixa
intensidade tecnológica”,
mostraram que diferentes
áreas de um negócio podem
atuar nesses elos do processo de inovação.
Respondendo à pergunta
levantada no início do ar-

tigo, para que o portfólio
de patentes seja usado estrategicamente e ajude na
tomada de decisão, é preciso interligar as diferentes
áreas da cadeia de valor da
inovação para estruturar e
organizar as ações definidas
sobre os projetos. Essas decisões definem a alocação
de recursos (pessoal, financeiro, local e estrutural), investimentos, continuidade,
suspensão ou, até mesmo, o
abandono dos projetos.
Um bom método para
fazer essa interligação das
áreas e direcionar as ações
deve avaliar o que irá entrar
no portfólio de patentes e
as patentes que irão permanecer ou sair do portfólio,
de acordo com os parâmetros estratégicos da empresa. Esse método deve permear toda a cadeia de valor
da inovação, com análises
que englobem: alinhamento estratégico do produto
com a empresa, impacto no
valor dos negócios já existentes, entrada em novas
áreas de comércio, criação
de valor para o mercado,
diversificação dos portfó-

lios de produtos e patentes,
patenteabilidade, estratégia
de operação e proteção. É
importante que as análises
considerem não apenas os
consumidores e concorrentes existentes, mas também
os que podem aparecer.
A gestão estratégica de
patentes e o uso das patentes nos projetos de inovação
são processos independentes e que caminham separadamente, mas que se cruzam em uma contribuição
mútua e complementar. Por
exemplo, uma análise assertiva para patentear um produto é bastante abrangente
e compreende (não sendo
limitada somente a) análise
de patenteabilidade, e deve
ser considerada desde a fase
de pré-projeto. Adicionalmente, a gestão estratégica
das patentes favorece o ciclo de inovação, com a revisão constante dos produtos
da inovação e o balanceamento do portfólio, monitoramento dos próximos
produtos a serem lançados;
mercados conquistados ou
abertos e de interesse; e tecnologias compatíveis.

Entretanto, considerando a realidade atual das
empresas, é difícil encontrar casos reais de aplicação
de uma metodologia para
a tomada de decisão que
aborde os pontos levantados acima. Com isso, ainda
constatamos que potenciais
soluções deixam de receber
investimentos em detrimento de recursos que são colocados em projetos ou produtos nos quais, caso uma
análise assertiva fosse feita,
saberia
antecipadamente
que não teriam sucesso.
Em resumo, as patentes
são peças-chave na cadeia de
valor da inovação com capacidade para contribuições
diversas, tanto nos processos decisórios quanto no desenvolvimento dos projetos.
Além disso, a metodologia a
ser aplicada na estruturação
da tomada de decisão deve
considerar os parâmetros estratégicos de cada empresa,
ou seja, deve ser customizado de acordo com as prioridades de cada organização.
Camila Conegundes é especialista de
patentes da Daniel Advogados.

Lembrando os Amados: Camila, Gilson e Henriette
Por Paulo Alonso

C

amila Amado foi
mestra de uma legião de atores no
teatro e na televisão, formando muitos artistas. Vários deles foram às redes sociais lamentar o falecimento
da atriz, vitimada por um
câncer no pâncreas, aos 82
anos, na última semana. Ela,
claro, amava entrar em cena
e encarnar de forma visceral os muitos personagens
que interpretou, ao longo
de uma carreira que acumulou sucessos e aplausos da
crítica especializada, mas
formar uma pessoa artisticamente era algo sublime e
mágico para ela.
Verdadeira operária da
dramaturgia, Camila transitava nos palcos dos teatros,
preenchia as telas dos cinemas e esbanjava versatilidade na telinha, com igual
desembaraço, demonstrando talento. Participou de
montagens
memoráveis,
como na comédia As desgraças de uma criança, no clássico

A Dama das Camélias e na
densa tragédia Hamlet, dentre tantas outras nas quais
atuou no teatro.
No cinema, estreou no final da década de 60 em Um
Gosto Amargo de Festa. Acumulou cerca de 30 filmes
no seu extenso currículo,
destacando-se a brilhante
interpretação em O Casamento, dirigido pelo cineasta
Arnaldo Jabor, baseado na
obra homônima de Nelson Rodrigues, e pelo qual
a atriz ganhou o Kikito de
Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante e o Prêmio Especial do Júri, no Festival de
Gramado. Seu último filme
foi De perto ela não é normal,
de Suzana Pires, no ano
passado.
Camila começou a atuar,
na televisão, em 1969, na
novela Um Gosto Amargo de
Festa, da TV Tupi. Seu último trabalho na televisão foi
em Éramos Seis, em agosto
de 2019, vivendo a Tia Candoca, na TV Globo. Ela
atuou em 40 novelas, sempre com o mesmo vigor e
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disposição. Dentre tantas
novelas, esteve em Tapas &
Beijos, A Casa das Sete Mulheres, Sítio do Pica-pau Amarelo
e Cordel Encantado.
Camila foi casada com o
jornalista Carlos Eduardo
Martins, do qual ficou viúva
em 1968. O casal teve dois
filhos, a atriz Rafaela Amado e Rodrigo. Anos depois,
Camila se casaria com o
ator Stephan Nercessian,
com quem permaneceu por
14 anos.

Legado nas
artes, na televisão,
no rádio e
na educação
deste País
Generosa nas palavras e
nas ações, gentil com todos,
despojada de vaidades e
sempre atenta ao cotidiano,
Camila foi uma atriz pesquisadora, que se debruçava
sobre cada personagem que
viveria, com imensa entrega
e paixão. Justamente por essa razão, foi uma das mais

celebradas atrizes do meio e
reconhecida por seus pares
como uma artista completa.
Meu último encontro
com Camila Amado foi
no programa Sem Censura,
comandado pela jornalista
Leda Nagle, quando ela e
eu fomos entrevistados. Foi
uma alegria reencontrá-la,
pois além de tê-la entrevistado em algumas ocasiões,
eu e seus pais, os saudosos
Gilson Amado, educador,
escritor, jornalista, radialista, advogado e fundador da
TV Educativa, e Henriette
Amado, uma educadora notável, que sempre esteve à
frente do seu tempo, fomos
vizinhos em Copacabana.
No momento em que Camila parte para a eternidade
e se junta a outras estrelas
no firmamento, importante destacar o seu papel na
sociedade, mas também os
papéis relevantes exercidos
por seus pais, que foram
exemplo de dignidade.
Gilson Amado se destacou, dentre tantas qualidades, por ter sido um dos
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pioneiros em usar a televisão e o rádio como instrumentos pedagógicos com
fins educativos no Brasil. Já
Henriette, que dirigiu com
garra e competência o Colégio Estadual André Maurois, o Colégio Brigadeiro
Schorcht e o Colégio Hélio
Alonso, inovou na forma
de ensinar e de administrar
estabelecimentos educacionais.
Nas palavras de Hélio Pellegrino, “Henriette
Amado é educadora essencial, de borla e capelo, provada e comprovada, inclusive através de provações e
provocações, que, embora
a tenha ralado algumas vezes, pela vida afora, jamais
conseguiram arrefecer-lhe o
ânimo: muito ao contrário.
Esta mulher extraordinária
constitui para todos nós, da
comunidade brasileira, um
exemplo de como se deve
exercer, com dignidade e
altivez, a condição de cidadania.”
Henriette liderou uma
proposta político-pedagógi-

ca: Liberdade com Responsabilidade. Essa concepção
de escola, que incorpora a
liberdade e a responsabilidade como balizas para a
coexistência humana digna,
tem como base o pensamento-ação de Alexander
Sutherland Neill. Em plena
ditadura, suas atitudes pioneiras não eram bem-vistas
e, por essa razão, Henriette
foi exonerada da direção do
André Maurois e presa, em
agosto de 1971, sob forte
comoção dos alunos e pais.
A trajetória artística de
Camila Amado e o legado
de seus pais, Gilson e Henriette, são lembrados neste
momento e homenageados
por tudo o que representaram nas artes, na televisão,
no rádio e na educação deste País.
Saudade imensa de uma
família notável, tão espetacular e exemplar, tão simples e acolhedora. Ficam as
lembranças.
Paulo Alonso, jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.
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Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Solidariedade
com a gastronomia

O

canal francês M6 pediu a seus telespectadores que
não assistissem à final de um de seus programas
mais importantes, o Top Chef. Publicou em suas redes um
anúncio para que fossem comer nos restaurantes recémabertos ao público, para apoiar a iniciativa. Fato raro na
televisão mundial. Um exemplo de benchmarketing a ser
seguido para outras ações?

Abacate gasta água em
demasia na Espanha
A cultura do abacate no sul da Espanha preocupa
muito a sustentabilidade e a falta de água no país. São 800
litros de água por quilo, que podem gerar um colapso
hidrológico da região. Principal produtora da Europa,
com mais de 10 mil hectares de plantações subtropicais, a
situação deve se agravar se não chover.

Brincando com a
diplomacia brasileira
A possível indicação do ex-prefeito do Rio Crivella para
embaixador do Brasil na África do Sul esbarra em três
fatores importantes: estar com o passaporte apreendido,
não contar com apoio da Comissão de Relações Internacionais do Senado e a nomeação de um bispo evangélico
que rechaça cultos africanos, populares naquele país, em
um de seus livros. Tudo indica que não vai acontecer.

Sonho brasileiro
De acordo com o relatório Global Entrepeneurship
Monitor, realizado pelo Sebrae, abrir empresa passou a ser
o segundo maior sonho dos brasileiros. A pandemia seguramente fez com que 59% considerasse ter seu negócio
próprio em 2020, contra 37% em 2019.

Novo livro
Chega às livrarias em julho o livro Alma:o passado e o
futuro daquilo que nos faz humanos, de Rodrigo Alvarez, pela
editora Agir. Investiga impactos de novas tecnologias,
como transplantes de mentes para outros corpos e implantes para aumentar a capacidade cerebral.

Balé online
Um espetáculo muito especial reunindo grandes bailarinos como Marcia Jaqueline, Manoela Gonçalves, Bianca
Victal, Cicero Gomes, Moacir Emanoel e Diego Cunha
vai ao ar no dia 18 de junho. Transmitido pela plataforma
Vimeo, cada um em seu espaço dançará com criatividade
usando uma câmera. O projeto é para combater a fome de
famílias atingidas pela pandemia. Os ingressos solidários
são adquiridos no vakinha.com.br/vaquinha/gala-balletonline-brasil-segunda-edicao

Frase da semana
“Por onde passar, deixe um rastro de paz e seja lembrado pela sua gentileza.” Luiz Gabriel -@srgentileza

Elevação dos juros afeta
pessoas física e jurídica
Taxa média geral para empresas avançou 1,63% em maio

O

Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) divulgou, no dia 01 de
junho, que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no
primeiro trimestre de 2021
cresceu 1,2%, em comparação ao quarto trimestre de
2020, mas o poder de compra do brasileiro continua
caindo ladeira abaixo e há
cada vez mais necessidade
de recorrer aos empréstimos bancários.
Nesta quinta-feira, pesquisa da Associação Nacional de Executivos de
Finanças, Administração
e Contabilidade (Anefac)
mostrou que a taxa média
de juros das operações de
crédito registrou alta no
mês de maio tanto para as
pessoas físicas como para as
jurídicas.
A taxa média geral para

empresas apresentou uma
elevação de 1,63% no mês,
passando de 3,07% ao mês
(43,74% ao ano) em abril
para 3,12% ao mês (44,58%
ao ano) em maio, a maior
taxa de juros desde março
de 2020.
Já a taxa de juros média geral para pessoa física apresentou elevação de
1,38% no mês, passando
de 5,8% (96,71% ao ano)
em abril para 5,88% ao mês
(98,50% ao ano) em maio.
É a maior taxa de juros desde dezembro de 2019.
Copom
A próxima reunião do
Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco
Central acontecerá nos dias
15 e 16 de junho. A taxa
básica de juros, a Selic, está em 3,5% ao ano. Alguns

economistas acreditam que
o Copom “não terá tempo”
para reduzir ritmo de alta
dos juros.
Os economistas consultados pelo Boletim Focus
do Banco Central, publicação divulgada na última
segunda-feira (7), deixaram
inalterada a perspectiva para a taxa básica de juros,
com a Selic prevista em
5,75% ao final deste ano e
6,50% em 2022.
Segundo a agência Brasil,
a Selic é uma referência para o custo das linhas de crédito em geral. Quando ela
é elevada, a tendência é de
que empréstimos e financiamentos fiquem mais caros – ou seja, que bancos e
outras instituições financeiras cobrem juros mais altos
nessas operações.
Segundo o diretor executivo de Estudos e Pesquisas

da Anefac, Miguel José Ribeiro de Oliveira, as elevações podem ser atribuídas à
expectativa de novas elevações da taxa básica de juros
(Selic) frente a uma inflação
maior, à provável elevação
dos índices de inadimplência, e ao anúncio das elevações dos impostos das
instituições financeiras da
Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido (CSLL),
em 2021.
“Essa provável inadimplência pode ocorrer por
causa do fim das carências
nos empréstimos, como
pausas e carência nas negociações de dívidas; desemprego elevado; fim do
pagamento dos auxílios
emergenciais; elevação da
inflação e seus efeitos na
renda; e maior seletividade
dos bancos na concessão de
crédito”, destacou.

‘Gravíssima revelação’ leva à quebra de sigilo de Pazuello

P

or considerar como
“gravíssima revelação” feita na noite
de terça-feira (18) pela TV
Globo de que, durante a
gestão do general Eduardo
Pazuello no Ministério da
Saúde militares escolheram,
sem licitação, empresas para reformar prédios antigos
no Rio de Janeiro, o vicepresidente da da CPI da
Pandemia, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), apresentou
nesta quarta-feira requerimento para que os sigilos
bancário e telefônico do general sejam quebrados.
Também pediu que sejam compartilhados com a
comissão todos os dados

fiscais e telemáticos de Pazuello desde 2020. “E, para isso, usaram a pandemia
como justificativa para considerar as obras urgentes”,
observou o senador.
Ainda não há data para
o pedido ser analisado pelos integrantes da CPI. Há
também pedidos de quebra
de sigilo telefônico e bancário do vereador Carlos
Bolsonaro (Republicanos)
- apontado como integrante
de um núcleo de aconselhamento paralelo ao Ministério da Saúde para ações do
governo que dizem respeito
à pandemia - e de Fabio Wajngarten, ex-secretário de
Comunicação, que auxiliou

nas negociações para aquisição de vacinas da Pfizer.
O colegiado também pediu
a quebra do sigilo fiscal e
bancário de 4 empresas. E
ex-ministro das Relações
Exteriores, Ernesto Araújo,
também está na lista de pedidos.
No mesmo dia do pedido de quebra de sigilo do
general Pazuello, o capitão
presidente Jair Bolsonaro
condecorou o comandante
do Exército, general Paulo
Sérgio Oliveira, com a honraria Grã-Cruz da Ordem
do Mérito da Defesa. Ele
foi o único dos comandantes das Forças Armadas a
ser reconhecido pelo chefe

do Executivo, que também
condecorou ministros e a
primeira-dama,
Michelle
Bolsonaro, em cerimônia
comemorativa dos 22 anos
de existência do Ministério
da Defesa, atualmente sob
o comando do general Walter Braga Netto.
A Ordem do Mérito reconhece os militares das
Forças Armadas, forças
auxiliares, personalidades
civis e instituições civis que
tenham prestado serviços
relevantes às Forças Armadas brasileiras. A Ordem é
composta por cinco graus:
Grã-Cruz, Grande-Oficial,
Comendador, Oficial e Cavaleiro.

OT PARTNERS S.A.
CNPJ/MF n.º 41.795.277/0001-35 - NIRE 33.3.0033777-6 JUCERJA
Extrato de Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
Realizada em 03 de Maio de 2021: Local e Presenças: sede social da
Companhia, localizada na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Av. das
Américas, nº 3434, Bloco 7, Sala 202 (parte), Barra da Tijuca. Acionistas
representando 100% (cem por cento) do capital social. Deliberações
Tomadas por Unanimidade: Aprovado(a) (1) ratificação da nomeação
dos 3 peritos responsáveis pela elaboração do Laudo de Avaliação da
OT S.A., a saber: Sr. Jorge Cezar Porciano Derossi, brasileiro, casado,
contador, portador da carteira de identidade nº 084.173/O-1, expedido pelo
CRC-RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 011.966.457-79, Sra. Geisa Gomes de
Almeida Alves Cunha, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira
de identidade n° 12.640.943-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no
CPF/ME sob o n° 093.165.737-77 e, Sr. Thiago Conti Righi, brasileiro,
solteiro, contador, portador da carteira de identidade nº 21.425.385-8,
expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 108.212.257-23;
(2) Laudo de Avaliação, no montante de R$ 31.329.734,43, resultando
em um valor patrimonial por ação de R$ 0,091835; (3) aumento do capital
social, para R$ 8.100.000,00, mediante emissão de 8.099.000 ações
ordinárias, em tudo idênticas às anteriormente existentes, pelo preço
de emissão de R$ 1,00 cada, fixado nos termos do artigo 170, § 1º, II,
da LSA, sendo: (a) o montante de R$ 8.067.349,00, com a emissão de
8.067.349 ações ordinárias, através da conferência de 87.846.125 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da OT S.A., ao
preço de R$ 0,091835 cada, apurado com base no balanço trimestral
de 31 de março de 2021, na forma do artigo 170, §1º, da LSA; e (b) o
montante de R$ 31.651,00, com a emissão de 31.651 ações ordinárias,
em moeda corrente nacional. O aumento de capital ora aprovado é
subscrito e integralizado pelos acionistas da Companhia, nos termos dos
boletins de subscrição que integram a ata como Anexo II; e (4) diante da
deliberação constante do item “(3)” acima, alteração do caput do artigo 4º
do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 4ª. O capital social da Companhia é de R$ 8.100.000,00
(oito milhões e cem mil reais), dividido em 8.100.000 (oito milhões e cem
mil) ações ordinárias, nominativas, e todas sem valor nominal. As ações
são indivisíveis, não sendo reconhecido mais de um proprietário para cada
ação.”. Arquivada na JUCERJA em 19/05/2021 sob o n.º 00004070364,
Sec. Geral Bernardo F. S. Berwanger e encontra-se disponível para
consulta na sede social da Companhia.
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Lula quer André
Ceciliano no Senado

D

iante da recusa do presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), de disputar o Governo do Estado
do Rio ano que vem, a direção do partido mudou o foco e
tenta agora convencê-lo a concorrer à vaga ao Senado. Assim, o presidente da Alerj continuaria compondo a chapa
majoritária representando o PT em uma composição de
partidos de centro-esquerda. Ceciliano tem as bênçãos de
Lula, que vem ao Rio nesta sexta-feira e vai tentar levá-lo
a navegar por outros mares, além dos limites do Legislativo fluminense.

Pré-candidatos mudam de rumo
A vaga ao Senado em disputa na eleição de 2022 será a
do senador Romário (PL-RJ), que desistiu da reeleição para
concorrer a uma menos disputada cadeira na Câmara dos
Deputados. O popular e controverso prefeito de Caxias,
Washington Reis (MDB), também desistiu de concorrer ao
Senado e agora articula uma candidatura a vice-governador
na chapa de Cláudio Castro, candidato à reeleição. O ex-senador Crivella (REP), convidado para ser embaixador
na África do Sul, já disse que também não vai concorrer.

A batata tá assando
O secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha (PSB), novo queridinho do prefeito Eduardo Paes e pré-candidato a deputado federal, pode ter uma surpresa quando decidir reabrir as escolas para as crianças terem merenda
garantida. As merendeiras das unidades da Zona Oeste não
recebem salário há seis meses e prometem manter as panelas
longe do fogão se os atrasados não caírem na conta. As tias da
cozinha dizem que a batata do secretário tá pra lá de assada.

Especialidade da Casa
Um grupo de 17 vereadores cariocas se reuniu para uma
merecida homenagem a Nelson Sargento, batizando com
o nome dele uma rua do Complexo da Mangueira, onde
o compositor passou quase toda a sua vida. Outro grupo,
também com 17 vereadores, assina pedido para que uma
rua do Estácio leve o nome de Dominguinhos do Estácio.
Agora, prestígio mesmo tinha a Professora Sandra Pires.
São 27 vereadores pedindo o nome dela na escola municipal que leva atualmente o nome da professora Marieta da
Cunha da Silva.

Reforma sob olhares atentos
A reforma no secretariado do governador Cláudio Castro
está sendo acompanhada com atenção pelos deputados estaduais. Na Alerj, o assunto está na ordem do dia dos grupos
nas redes sociais, com discussões intensas a cada troca de
secretário anunciada. Por enquanto, segundo observadores
mais atentos, nada mudou. Mas é preciso esperar a chegada
das próximas mensagens do governo para votação para saber quantos aliados o governador conseguiu agradar.

Léo Vieira é o novo
secretário de Trabalho
O deputado Léo Vieira assume a Secretaria de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi vereador
de São João de Meriti, Baixada Fluminense, no período de
2017 e 2018, onde presidiu a Comissão de Esporte e Lazer.
Em 2019, ganhou seu primeiro mandato para deputado
na Alerj, alçando logo em seguida, o posto de líder do Governo na Casa. Criou a Frente Parlamentar de Defesa da
Baixada Fluminense, reunindo mais de 20 parlamentares,
com inúmeras conquistas para toda a região.
Na pasta do Trabalho, pretende, entre outras coisas, fomentar a capacitação para a geração de emprego, celebrando parcerias através de empresas de grande porte da iniciativa privada, além de convênios com grupos estrangeiros,
que trarão, para o Rio, negócios de áreas estratégicas para o
desenvolvimento econômico.
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Supermercados têm alta de 4%
nas vendas do 1º quadrimestre

A

s vendas nos supermercados registraram um crescimento de 4% no primeiro
quadrimestre de 2021 na
comparação com o mesmo período do ano passado. No mês de abril ante o
mesmo mês de 2020, houve crescimento de 2,77%.
Já em relação a março de
2021, a pesquisa aponta
queda de 4,82%, devido
a abril ter um dia a menos
do que o mês anterior. Os
dados são do Índice Nacional de Consumo dos Lares
Brasileiros Abras, divulgado nesta quinta-feira pela
Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
Segundo o vice-presidente Administrativo e Institucional da Abras, Marcio
Milan, a alta das vendas já
reflete a volta do auxílio
emergencial pago às famílias, e está em linha com
as projeções da associação.
“Na comparação de abril de
2021 com abril do ano passado, a evolução de 2,77%

é sólida porque é calculada
sobre um movimento intenso das famílias que buscaram abastecer as casas
diante dos primeiros reflexos da pandemia”, disse.
Milan explicou que a queda das vendas no mês de
abril está relacionada ao fato de uma volta gradativa à
normalidade e à diminuição
de pessoas ainda em trabalho remoto, o que aumenta
o consumo de refeições fora de casa.
“Os fechamentos temporários de lojas decretados
por prefeituras também influenciaram o resultado, e
levaram os supermercados
a enfrentar o problema inclusive com ações na Justiça
para garantir o funcionamento dos estabelecimentos, já que a alimentação é
direito essencial e os supermercados estão trabalhando
para garantir o acesso dos
consumidores aos produtos
com respeito aos protocolos de saúde e toda segurança”, disse Milan.

Segundo o Abrasmercado, levantamento de preços
de uma cesta composta por
35 produtos mais vendidos
nos supermercados, o conjunto desses itens apresentou aumento de 0,92% em
abril ante março, passando
a valer R$ 643,67, contra R$
637,82 do mês de março.
As maiores quedas nos
preços da cesta em abril
foram registradas na batata (7,92%), pernil (5,96%),
extrato de tomate (2,16%),
arroz (2,07%) e queijo prato
(1,95%). As maiores altas
foram margarina cremosa
(4,99%), tomate (4,50%),
biscoito cream cracker
(3,92%), cebola (3,05%) e
papel higiênico (2,96%).
De acordo com os dados,
no acumulado do ano o tomate teve baixa de 20,88%,
e o pernil baixou 8,91%. Já
as altas de janeiro a abril ficaram por conta da cebola
(46,10%), do ovo (11,43%)
e do açúcar (9,66%).
Segundo Marcio Milan, o
consumidor está mais aten-

to aos preços, faz pesquisa
e tem buscado substituir
itens das compras que estejam mais caros por alternativas de qualidade. “É o
caso da carne suína que, até
pela baixa de preço, tem se
apresentado como alternativa aos cortes bovinos. O
frango congelado que agora
teve nova baixa de 0,96%,
também é opção”, disse Milan.
As estimativas da Abras
são que os supermercados
devem crescer 4,5% ao final
de 2021, entretanto esse percentual deve ser revisado no
final de junho para o fechamento do ano. Entre os fatores que devem influenciar
no índice, estão o pagamento
antecipado da primeira parcela do décimo terceiro de
aposentados e pensionistas e
o primeiro lote de restituição
do Imposto de Renda. “A
possibilidade da prorrogação
do auxílio emergencial até
setembro é outro fator que
irá influenciar os resultados”,
ressaltou.

Petrobras apresenta FPSO
Carioca no estaleiro da Brasfels

A

duas semanas do
término das obras
da FPSO Carioca, a Petrobras convidou
autoridades
fluminenses para apresentar, nesta
quinta-feira, a plataforma
de petróleo que está sendo
construída pela Modec no
estaleiro Brasfels, em Angra
dos Reis, na Costa Verde do
Rio. O destino final da unidade será o campo de Sépia,
no pré-sal da Bacia de Santos, onde começa a operar
em agosto.
Participaram da visita o
prefeito de Angra, Fernando Jordão; a presidente da
Comissão de Indústria Naval
da Assembleia Legislativa do
Rio, deputada estadual Célia
Jordão; integrantes da Co-

missão de Minas e Energia
da Câmara dos Deputados,
os deputados federais Edio
Lopes e Altineu Cortes, e vereadores do município.
Capacitada a produzir 180
barris por dia de óleo e comprimir 12 milhões de m³/
dia de gás, a plataforma poderá estocar até 1,4 milhão
de barris de petróleo bruto.
Na apresentação, as empresas mostraram a tecnologia
aplicada nas obras e os avanços no setor de offshore de
águas profundas, do qual a
Petrobras é líder.
Presidente da comissão
do setor na Alerj, Célia Jordão ressaltou a importância
da aproximação da empresa
com as lideranças que atuam na linha de frente pela

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA
CNPJ: 23.829.660/0001-85
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados da
VIDAQUALITY Cooperativa de Trabalho em Saude ltda, para a Reunião
ORDINÁRIA a realizar-se em 18 de Junho de 2021, na Av. Almirante
Barroso, 63 sl.1113, Centro, Rio de Janeiro/RJ, em primeira convocação
às 15:00 horas, em segunda convocação às 16:00 horas em terceira e
última convocação com qualquer número, às 17:00 horas, para deliberar
a seguinte Ordem do Dia: I - Prestação de Contas; II – Gestão da cooperativa, eleição Conselho Administrativo, e retirada, desligamento do atual;
III -Reforma Estatutária; IV -Mudança de domicílio; V – Assuntos Gerais de
interesse social e econômico; Rio de Janeiro, RJ, 10 de Junho de 2.021

Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria
e Gerenciamento de Projetos Ltda – ME
CNPJ 01.078.426/0001-20
Edital de Convocação – Reunião Geral Extraordinária de Sócios
Convido os sócios da Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenciamento
de Projetos Ltda – ME (“Sociedade”) para a Reunião Geral Extraordinária de Sócios
que se realizará na Rua Alvaro Alvim n.º 24, sala 803, Centro, Rio de Janeiro/RJ,
com possibilidade de acesso remoto por “https://us02web.zoom.us/j/89846352275?
pwd=NXQ0b1lWOHhPWDl2SWxFWFVIOWV4UT09”, no dia 21 de junho de 2021,
com primeira chamada às 15:00 e segunda chamada às 15:30, para deliberações
sobre a seguinte Pauta: a) Cessão e transferência da totalidade das quotas da sócia
Nayara Vasconcelos Gevú, (CPF n.º 137.198.767-05), que se retira da Sociedade,
para Tulio Araujo Mota (CPF n.º 043.517.746-06), que passa a integrar o quadro de
sócios da Sociedade; b) Cessão e transferência da totalidade das quotas da sócia
Maria LygiaAlves de Niemeyer, (CPF n.º 384.008.047-91), que se retira da Sociedade,
para Wagner Vils Ribeiro dos Santos (CPF n.º 055.136.327-48) e Alessandra Lucas
dos Santos Nunes (CPF n.º 055.349.347-78), que passam a integrar o quadro de
sócios da Sociedade; c) Exclusão da sócia retirante Maria Lygia Alves de Niemeyer,
(CPF n.º 384.008.047-91) do quadro de responsáveis técnicos da Sociedade
perante o CAU–RJ; d) Alterar objeto social da Sociedade para incluir atividades
de regularização fundiária, trabalho social, assessoria em gestão e levantamento
topográfico; e e) Inclusão da possibilidade de exclusão por justa causa de sócio que
cometa atos de inegável gravidade, nos termos do art. 1.085 do Código Civil.
Rio de Janeiro, 9 de junho de 2021.
Carlos Fernando de Souza Leão Andrade - Sócio-administrador

retomada do setor naval. O
prefeito Fernando Jordão,
que está no quarto mandato na gestão de Angra dos
Reis, por exemplo, disse que
nunca havia recebido ligação da Petrobras para conhecer de perto a operação.
“Essa aproximação traz
conhecimento e compreensão mais aprofundados
sobre o tema para desenvolvermos um trabalho melhor
e ajudarmos a alavancar esse
segmento, para que sejam
gerados novos empregos no
estado. Colocamos em pauta
a questão do conteúdo local,
tão importante para a retomada da economia do mar
da nossa indústria naval”,
afirmou a deputada.
As empresas também

comentaram sobre as dificuldades de mercado em
relação à tecnologia, infraestrutura, e falta de incentivo fiscal para torná-las mais
competitivas. De acordo
com a parlamentar, há previsão de 5 mil novas vagas
com construções em estaleiros no estado.
“É um mercado com
grande contribuição para
o desenvolvimento econômico do estado, com perspectiva crescente de novas
obras, mas que precisa de
um plano de desenvolvimento. Com a construção
da P-78, MV-32 e Plataforma Almirante Tamandaré,
há uma previsão de 5 mil
novas vagas”, disse a parlamentar.

SOCIEDADE ITALIANA DE BENEFICÊNCIA E MÚTUO SOCORRO
CNPJ: 33.268.475/0001-12
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Presidente da Sociedade Italiana de Beneficência e Mútuo Socorro, no
uso das atribuições que lhe conferem os Artigos 41 parágrafo II, A e 42-C e
todos do Estatuto da Sociedade Italiana, pelo presente Edital e na melhor
forma de direito, convoca os Srs. Conselheiros natos, bem como os Membros Efetivos e Suplentes eleitos em 12 de janeiro de 2017 e bem como os
demais que estejam em dia com as obrigações sociais, para Assembleia
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 de junho de 2021, no Auditório do Hospital Casa Italiano – Rua Marechal Jofre, 30, Grajaú nesta Cidade
do Rio de Janeiro, às 10 horas em primeira convocação e às 10 horas e 30
minutos em segunda e última convocação com qualquer número, para tratar
da seguinte Ordem do dia: A) Deliberar sobre os relatórios e prestações de
contas desde abril de 2015 – Contrato de arrendamento; B) Resolução e
Quitação de dívida mediante Alienação – transferência dos bens, de acordo
com reunião da diretoria 25/05/2021. Rio de Janeiro, 09 de junho de 2021.
Antonio Aldo Chianello - Presidente da SIBMS.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020/2021 COM PREVISÃO
DE GASTOS PARA 2022 - DELIBERAÇÕES PARA RENOVAÇÃO
DA DIRETORIA DO SINPROITA VIA PROCESSO ELEITORAL
PARA O TRIÊNIO 2021/2025
O Presidente do SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS,
PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DE ITAPERUNA - RJ - SINPROITA, CNPJ nº 23.178.519/
0001-60, Certidão Sindical nº 46871.000950/2015-71, com sede sito a Rua
Coronel Pimenta nª 40, sala 104, Centro, Itaperuna, RJ, CEP 28300-000,
CONVOCA todos seus associados da ativa e aposentados em pleno gozo
dos seus direitos sindicais, para comparecer em Assembleia Geral Ordinária
na sede deste sindicato no dia 24 de junho de 2021 com primeira chamada
as 10:30hs e segunda e última chamada as 11:00hs, com número estatutário
legal para deliberar e votar a seguinte pauta: (1) prestação de contas do
exercício de 2020/2021 com previsão dos gastos para o período de 2022;
(2) prazo para registro de novas chapas para concorrer em eleição sindical
para renovação da Diretoria no triênio 2021/2025. Será obrigatório o uso
de máscaras de proteção e álcool gel 70º, mantendo-se o afastamento
social mínimo previsto em normas de Saúde enquanto durar a assembleia.
Itaperuna/RJ, 11 de junho de 2021.
Dalzy Schuab Moulins - CPF 041.952.817-25 - Diretor Presidente.
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Gradiente e Apple não entram em acordo sobre marca Iphone

T

erminou sem acordo a mediação de
litígio sobre a exclusividade do uso da marca
Iphone no Brasil, envolvendo a IGB Eletrônica, dona da
marca Gradiente, e a empresa norte-americana Apple.
Em relatório apresentado ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
ministro Luiz Fux, e ao relator, ministro Dias Toffoli,
a ministra aposentada Ellen
Gracie, designada mediadora, afirmou que as partes
decidiram finalizar a mediação porque não chegaram a
um consenso.
No documento, Ellen
Gracie ressaltou “todos os
esforços de boa fé empreendidos no sentido de alcançar
convergência”, não se alcançando, porém, um termo
comum. Segundo ela, foi estabelecido o prazo de 60 dias
para a negociação, período
prorrogado pelas partes por
mais 30 dias. Ao todo, foram
realizadas 20 sessões por videoconferência.

A mediadora também salientou o nível elevado das
negociações e a cordialidade das partes em todas as
tratativas. Ellen Gracie destacou, ainda, o esforço das
empresas e dos representantes do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) no engajamento
para formular soluções que
atendessem aos interesses
das partes, sem desrespeitar
os termos da Lei Brasileira
de Patentes.
Em fevereiro deste ano,
Ellen Gracie foi nomeada
para ser a mediadora do
primeiro litígio submetido
ao Centro de Mediação e
Conciliação do STF. O órgão, criado pela Resolução
697/2020, na gestão do ministro Dias Toffoli, tem o
objetivo de atuar na solução
consensual de questões jurídicas sujeitas à competência
do STF.
A questão sobre a exclusividade do uso da
marca iphone no Brasil é
objeto do Recurso Extraor-

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI ÁLVARO RAMOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI ÁLVARO RAMOS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nº CNPJ: 09.276.572/0001-72, com sede
a Rua Arnaldo Quintela, 108 – Botafogo – Rio de Janeiro, na pessoa do
Diretor Presidente no uso das atribuições estatutárias, convoca seus 09
associados, em dia com suas obrigações sociais, para Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 30/06/2021, no Parque Yitzhak Rabin
- Mirante do Pasmado – Botafogo – Rio de Janeiro, 1ª convocação às 09:30
horas, e 2ª convocação às 10:00 horas, convoca todos associados para
tratar dos seguintes assuntos: 1º- Eleição de Diretoria. 2º- Eleição do
Conselho Fiscal. Rio de Janeiro, 09 de junho de 2021.
Mauro Vasco da Rocha
PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPDESC RIO – COOPERATIVA DE
CONSUMO DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO RIO DE JANEIRO –
CONVOCAÇÃO DE AGE – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
– A Diretora Presidente da COOPDESC RIO – COOPERATIVA DE CONSUMO DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO RIO DE JANEIRO, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005589-6 e inscrita no CNPJ
sob o Nº. 28.519.458/0001-70, Sra. Vera Lucia Barroso de Moura,
no exercício das suas atribuições, convoca os cooperados para
participarem da AGE – Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia 22/06/2021, em sua sede social situada na Rua
Maria Freitas, 73, Sala 301, Madureira, Rio de Janeiro – RJ, CEP:
21351-010, nas dependências do prédio onde a cooperativa está
estabelecida, em suas áreas comuns, a fim de dar maior segurança e
possibilitar a participação dos sócios, mantendo a distância mínima
exigida entre eles, seguindo os protocolos definidos pelos Órgãos
Sanitários e de Saúde, como prevenção contra a Pandemia – COVID19. Para tanto, a AGE será realizada em primeira convocação as 17:00
h com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios cooperados;
em segunda convocação as 18:00 h com a presença mínima de metade mais um dos sócios cooperados e em terceira e última convocação
as 19:00 h com a presença mínima de 10 (dez) sócios cooperados. Na
data da presente convocação a cooperativa tem no total do
seu quadro social 20 (vinte) sócios cooperados. Conforme disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os associados poderão participar e votar a distância na Assembleia, caso necessário, nos termos
do disposto na regulamentação do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (Incluído pela Medida Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). A Ordem do Dia da
AGE é a seguinte: 1) Eleição da Nova Diretoria para o mandato do
quadriênio 2021/2025; 2) Registro da Entrada e Saída de cooperados;
3) Demais Assuntos de Interesse Social.
Rio de Janeiro – RJ, 11 de junho de 2021 –
Vera Lucia Barroso de Moura – Diretora Presidente
QUANTA GERAÇÃO S/A
CNPJ/MF n° 07.642.982/0001-64 - NIRE nº 3330027694-7
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2021
1. Data, Hora e Local: 14 de maio de 2021, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Cidade de Areal, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Jorge Luis dos
Santos, n.º 816, Bairro Alberto Torres, CEP 25845-000 (“Companhia”). 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação:
Dispensada nos termos do § 4º do Artigo 124, da Lei de Sociedades por Ações.
4. Composição da Mesa: Presidente, Sra. Mariana Pina Pargana e Secretário, Sr.
Paulo Carlos de Brito Filho. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a redução, por
excessivo, do capital social no importe de R$°26.178.647,75 (vinte e seis milhões,
cento e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), mediante restituição aos acionistas, passando o capital social, atualmente
de R$°30.390.901,20 (trinta milhões, trezentos e noventa mil, novecentos e um reais e vinte centavos), para R$°4.212.253,45 (quatro milhões, duzentos e doze mil,
duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), sem a modificação
do número de ações emitidas; e (ii) a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, caso
aprovada a matéria do item “i” acima. 6. Deliberações: A Assembleia Geral, por
unanimidade: (i) Aprovou, com fundamento no art. 173 da Lei das Sociedades Anônimas, a redução por excessivo, do capital social no importe de R$°26.178.647,75
(vinte e seis milhões, cento e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), mediante transferência aos acionistas, na proporção de sua participação no capital social da Companhia, de crédito, no valor
de R$°26.178.647,75 (vinte e seis milhões, cento e setenta e oito mil, seiscentos
e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), detido pela Companhia em
face da Quanta Locação de Máquinas e Equipamentos S/A, sociedade por ações
com sede na Cidade de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, na Fazenda São
Jorge, BR 356, km 52, gleba 1, área B, Aré, CEP 28300-000, inscrita no CNPJ/ME
sob n.º 35.960.690/0001-05 (“Quanta Locação”), nos termos de um determinado
Instrumento Particular de Confissão de Dívida, celebrado entre a Companhia e a
Quanta Locação em 03 de maio de 2021 passando o capital social, atualmente de
R$°30.390.901,20 (trinta milhões, trezentos e noventa mil, novecentos e um reais
e vinte centavos), para R$°4.212.253,45 (quatro milhões, duzentos e doze mil,
duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), sem a alteração
do número de ações emitidas. O crédito de que é titular a Companhia é transferido
aos acionistas, neste ato, mediante Instrumento Particular de Cessão de Crédito
firmado nesta mesma data; (ii) Em decorrência da deliberação tomada no item
“i”, acima, aprovou a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o
qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social
da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado é de R$°4.212.253,45 (quatro milhões, duzentos e doze mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e
cinco centavos), divididos em 13.125.751 (treze milhões, cento e vinte e cinco mil,
setecentas e cinquenta e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Parágrafo único – Fica vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.” 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia para lavratura desta ata em livro próprio, em forma
de sumário, nos termos do art. 130, §1°, da Lei 6.404/76, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas
presentes. Areal, 14 de maio de 2021. Mesa: Mariana Pina Pargana, Presidente;
Paulo Carlos de Brito Filho, Secretário. Acionistas: Fernando Aboudib Camargo,
Antonio José Louçã Pargana, João Rodrigues da Cunha Neto, Marina Guaspari de
Brito Gonçalves, Paulo Carlos de Brito Filho, Silvana Guaspari de Brito Gutfreund.

dinário com Agravo (ARE)
1266095, de relatoria do ministro Dias Toffoli, a quem
também foi enviado o relatório de conclusão da mediação. O processo segue
para análise do relator.
Como começou
A briga entre Gradiente
e Apple pelo nome Iphone
começou quando a empresa
brasileira solicitou o registro de patente para a marca
“G Gradiente iphone” no
ano 2000. A Apple ainda
não havia lançado o primeiro modelo do seu iPhone.
Entretanto, a aprovação para a utilização pela IGB Eletrônica (Gradiente) foi concedida somente em 2008,
ano em que a Apple já tinha
no mercado um celular com
a mesma marca.
Após uma ação judicial
aberta pela Apple, ficou decidido que a IGB não agiu
de má-fé, já que solicitou o
registro antes de empresa
americana lançar seu celu-

lar. Foi determinado, então,
que a Apple tem direito
de uso exclusivo da marca
iPhone, sem necessidade de
pagar royalties, enquanto a
IGB Eletrônica é autoriza-

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 1ª Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados
de Recebíveis Imobiliários - CRI - da 1ª Série da 2ª Emissão da Reit
Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit Securitizadora de
Recebíveis Imobiliários S.A., CNPJ/MF 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos
termos da cláusula 8.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1ª
e 2ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão”
e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela
presente, em primeira ordem, convocar os Titulares dos CRI da 1ª Série da 2ª
Emisssão dos CRIs da Emissora (“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral
de Titulares dos CRI da Emissão (“Assembleia Geral”), a se realizar no dia 29
de junho de 2021, às 15:00h (quinze horas) de forma exclusivamente digital,
através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado
individualmente para os Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos
deste Edital, conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
A Ordem do Dia da Assembleia Geral será a seguinte: (i) Deliberar acerca da
substituição do índice de atualização monetária dos CRI, o IGP-M, pelo IPCA,
de acordo com a solicitação recebida pela Emissora; (ii) Conceder autorização
para que a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as
providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive a formalização
de aditamentos aos documentos da Emissão, caso necessário; e (iii) Deliber
acerca de demais assuntos que os Titulares do CRI entendam pertinentes.
Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem do Dia serão oponíveis a todos os
Titulares dos CRI, independentemente de terem comparecido à Assembleia
Geral ou do voto proferido. Em razão da situação de calamidade pública, visando
a segurança de todos, em linha com a Instrução nº 625 da CVM de 14 de maio
de 2020, a Assembleia Geral será realizada por meio da plataforma eletrônica
Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que
enviarem por correio eletrônico para ri@reit.com.br e para gdc@gdcdtvm.com.br,
os documentos que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos
CRI ou os documentos que comprovem sua condição de Titulares dos CRI, até o
horário da Assembleia Geral. Para os fins acima, serão aceitos como documentos
de representação: participante pessoa física - cópia digitalizada de documento
de identidade do Titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia
digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário
ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento
de identidade do Titular do CRI; e a) demais participantes - cópia digitalizada
do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de
documento societário que comprove a representação legal do Titular do CRI, e
cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com
firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Os termos que não se
encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído
nos documentos da Emissão. Rio de Janeiro, 09 de junho de 2021. REIT
SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

OT PARTNERS S.A.
CNPJ/MF n.º 41.795.277/0001-35 - NIRE 33.3.0033777-6 JUCERJA
Extrato de Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em
20 de Abril de 2021: Local e Presenças: sede social da Companhia,
localizada na Cidade do Estado do Rio de Janeiro à Av. das Américas,
nº 3.434, Bloco 7, sala 202 (parte), CEP 22.640-102, Barra da Tijuca.
Acionistas representando 100% do capital social. Deliberações:
Aprovada a (i) constituição da OT PARTNERS S.A; (ii) eleição da
Diretoria da Companhia com mandato até a realização da primeira
Assembleia Geral Ordinária, a saber: JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE
FREITAS brasileiro, casado, advogado, Identidade n.º 78.657, OAB/RJ
em 08/03/2009, CPF/MF n.º 008.991.207-17, para o cargo de Diretor
Presidente; e o Sr. ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA, brasileiro, casado,
empresário, Identidade RG nº 109641316, IFP em 13/05/94, CPF/MF
nº 076.922.737-66; e (iii) definição do “Monitor Mercantil” em circulação
no Estado do Rio de Janeiro, como Jornal de Grande Circulação para
publicações da Companhia. Arquivada na JUCERJA em 03/05/2021 sob
o nº 33300337776, Sec. Geral Bernardo F. S. Berwanger e encontra-se
disponível para consulta na sede social da Companhia, juntamente
com o Estatuto Social consolidado na íntegra da ata da assembleia.

QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ/MF nº 02.538.798/0001-55 - NIRE 3330016738-2
Ata da AGO em 10/05/21. Data, Hora e Local: No dia 10/05/21, às 10h, na
sede da Cia., na Rua Santa Luzia, 651/8º - Centro/RJ. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, na forma do Art. 124, § 4º,
da Lei 6.404/76. Mesa: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; e Secretário:
Ricardo de Queiroz Galvão. Ordem do Dia: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs. e deliberar sobre a destinação
do resultado do exercício findo em 31/12/20. Publicações do Relatório da
Administração, DFs. e Relatório da Auditoria: DOERJ, do dia 10/05/21; e
Monitor Mercantil, dos dias 8, 9 e 10/05/21. Deliberações: À unanimidade,
os acionistas adotaram as seguintes resoluções: a) Nos termos do § 4º do
Art. 133 da Lei 6.404/76, considerar sanada a inobservância do prazo previsto para publicação dos documentos listados nos itens I, II e III do mesmo
Art.; b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório da Administração
e as DFs. relativas ao exercício social findo em 31/12/20, com o respectivo
parecer dos auditores independentes, não havendo resultados a serem distribuídos em virtude do prejuízo apurado no exercício; c) Aprovar a lavratura
sumariada da ata desta assembleia geral, determinando o arquivamento na
Cia., depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à
assembleia realizada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia, lavrou-se esta ata, que, lida e aprovada, foi assinada
pelos presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão, Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão; Acionistas: Antônio Augusto de
Queiroz Galvão, Carlos de Queiroz Galvão, Carmen Lúcia Galvão de Souza
Leão, Cristina de Queiroz Galvão Mariz, Fernando de Queiroz Galvão, Marcos de Queiroz Galvão, Maria Dulce de Queiroz Galvão, Mauricio José de
Queiroz Galvão, Paulo Cesar Viana Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão,
Roberto de Queiroz Galvão e Suzana de Queiroz Galvão Gonçalves. Ricardo de Queiroz Galvão - Secretário da Mesa. Jucerja em 27/05/21 sob o nº
4075192. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

da a usar o nome “G Gradiente iphone”.
Porém, a Gradiente não
ficou satisfeita e recorreu
ao Supremo Tribunal Federal (STF) e, em agosto de

2020, o órgão iniciou a tramitação. O ministro do STF
José Antônio Dias Toffoli
decidiu que as empresas
deveriam resolver a disputa
através da conciliação.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES
DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS
S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora” ou “Securitizadora”), nos termos das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 11ª e 12ª Séries da 2ª Emissão de Certificados
de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora
(“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os Titulares dos CRI
(“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia Geral”) a se realizar no dia 01/07/2021 às 15:00 horas, de forma
exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado individualmente, pela Securitizadora, aos
Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme
autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tendo em vista a repactuação aprovada
pelos Titulares dos CRI na Assembleia Geral de Titulares dos CRI realizada
em 24 de junho de 2020 (“AGT 24/06/2020”) e que na referida assembleia,
segundo o entendimento do Agente Fiduciário, não constou de forma clara:
(a) as novas datas das parcelas de pagamento de principal e juros dos CRI
(“Fluxo de Pagamento”); (b) a alteração da Data de Vencimento dos CRI,
conforme definido no Termo de Securitização; (c) a definição do termo “arrecadação” para recomposição da Reserva de Liquidez, para que seja dada
ciência que este faz referência a arrecadação dos Créditos Imobiliários, conforme definido no Termo de Securitização; e (d) a definição de que a concessão do período de carência foi apenas para o pagamento de principal e juros
dos CRI nos meses de junho, julho e agosto de 2020 e para o pagamento
de principal dos CRI nos meses de setembro, outubro e novembro de 2020
e não para o pagamento dos Créditos Imobiliários pelos devedores. Assim,
mediante o exposto acerca dos itens acima que não constaram de forma explicita em ata, deliberar acerca das alterações das deliberações tomadas na
AGT 24/06/2020 para aprovação expressa: (a) do Fluxo de Pagamento; (b)
da alteração da Data de Vencimento dos CRI; (c) da definição do termo “arrecadação”; (d) a ratificação do período de carência dos CRI. (ii) Declaração ou
não do vencimento antecipado da Emissão, em virtude do descumprimento
do Procedimento de Substituição dos Compromissos de Compra e Venda
desenquadrados, conforme definido na cláusula 9.7 do Contrato de Cessão
de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado 21 de fevereiro de 2018
(“Contrato de Cessão”), bem como a obrigação de recomposição da Reserva
de Liquidez da Emissão, por parte da SKY Empreendimentos Imobiliários Sul
de Minas Ltda., CNPJ/ME nº 19.721.607/001-99, SKY Construções Empreendimentos Jardim Europa Alpinópolis Ltda., CNPJ/ME nº 23.428.740/0001-29 e
SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa
Ltda., CNPJ/ME nº 18.606.502/0001-26 (“Cedentes”) nos termos da cláusula
9.1, item (i) do Contrato de Cessão e da cláusula 3.3.2 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Contratos
de Alienação de Imóveis, celebrado em 21 de fevereiro de 2018 (“Contrato de
Cessão Fiduciária”); (iii) Deliberação acerca das medidas a serem tomadas
pela Emissora em virtude do resultado da deliberação constante no item (ii)
da Ordem do Dia, incluindo a contratação de assessor legal para ajuizamento
das medidas de excussão das garantias da Emissão, caso haja a declaração
de vencimento antecipado. Na hipótese da não declaração de vencimento
antecipado da Emissão, os Titulares dos CRI deverão orientar a Emissora
sobre quais medidas deverão ser por esta tomadas, inclusive, eventualmente,
poderão apresentar proposta de repactuação da Emissão a ser apresentada
para aprovação das Cedentes. Caso haja a deliberação pela apresentação
de proposta de repactuação da Emissão aos Cedentes, a Emissora deverá
apresentar previamente aos Titulares dos CRI os exatos termos da proposta
e convocar nova Assembleia Geral, ocasião em que a aprovação da referida
proposta será deliberada; (iv) Deliberação sobre a solicitação das Cedentes,
para alteração da cláusula 4.1.3.2 e subsequentes do Termo de Securitização, passando o índice de atualização monetária dos CRI, de IGP-M/FGV
para IPCA/ IBGE, sendo certo que os Titulares dos CRI deverão informar na
Assembleia a data na qual passará a valer a alteração, caso aprovado este
item; (v) Caso aprovados os itens acima da Ordem do Dia, autorização para
que a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive a formalização
de aditamentos aos Documentos da Emissão; A Emissora esclarece ainda
que, conforme o disposto no item (i) da Ordem do Dia, será necessário aos
Titulares de CRI, presentes na AGT, a ratificação das deliberações tomadas
na AGT 24/06/2020, em virtude da constatação feita pelo Agente Fiduciário, de que a ata da AGT 24/06/2020 não foi suficientemente clara quanto
às referidas deliberações. As deliberações constantes nos itens (ii), (iv) e (v)
da Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares
dos CRI que representem 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em
circulação, nos termos da Cláusula 10.10 do Termo de Securitização. Com
relação as deliberações constantes nos itens (i) e (iii) da Ordem do Dia, para
serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI que representem
2/3 (dois terços) dos CRI em circulação, nos termos da cláusula 10.11 do
Termo de Securitização. Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem do Dia
serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Em linha com a Instrução nº
625 da CVM de 14 de maio de 2020, a Assembleia será realizada por meio
da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico - ri@
reit.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br - os documentos
que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos CRI ou os
documentos que comprovem sua condição de Titulares dos CRI, até o horário
da Assembleia Geral. Os documentos e informações relacionados à Ordem
do Dia, encontram-se à disposição para consulta dos Titulares dos CRI na
sede da Emissora e no endereço eletrônico www.reit.net.br, mediante senha a
ser disponibilizada pela Emissora aos Titulares dos CRI que a solicitarem por
escrito por correio eletrônico ri@reit.com.br. Para os fins acima, serão aceitos
como documentos de representação: participante pessoa física – cópia
digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular do CRI; e a) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove
a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada de documento
de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador,
cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono
bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada
dos documentos do Titular do CRI. Rio de Janeiro, 10 de junho de 2021.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

Sexta-feira, 11 de junho de 2021 l Monitor Mercantil

6 Financeiro

Fechamento das agências do BB terá fiscalização
Meta: Acabar com todas as deficitárias em pequenos municípios

A

Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados fará visita técnica a São Luís (MA)
nesta sexta-feira para averiguar o fechamento de agências do Banco do Brasil no
estado. Apesar do protesto,
é importante lembrar que o
fechamento das agências do
BB foi aprovado dentro de
plano estratégico para 2021
a 2025 da instituição.
Em março, na ocasião de
divulgação do Plano, o BB
disse que para reduzir despe-

sas, foi adotado também um
plano de demissão voluntária,
que teve 5,5 mil adesões. “A
meta é fechar todas as agências deficitárias em pequenos
municípios. Os clientes atingidos estão sendo direcionados para outras agências em
outras cidades, com distância
média de 25 quilômetros”,
informou o BB.
Para evitar deixar cidades
desassistidas, o BB disse em
março que pretende ampliar
a rede de correspondentes
bancários tradicionais (supermercados, padarias e

farmácias), investir na abertura de franquias e postos
“inteligentes”, sem caixas e
vigilantes, apenas com terminais de autoatendimento, onde as mesmas cédulas
depositadas pelos clientes
podem ser sacadas instantaneamente, dispensando
abastecimento frequente
por carros-fortes.
Fiscalização
O pedido para realização
da visita, seguida de mesa redonda, é do deputado

NAVALNIT COMPLEXO INDUSTRIAL LTDA.
CNPJ/MF sob o n° 30.069.801/0001-74
Alteração do Contrato Social da Navalnit Complexo Industrial Ltda.
Investporto Participações e Empreendimentos Ltda., com sede na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 458, Sala 804 – Parte
– Centro – Cidade de Niterói/RJ - CEP 24.020-077, CNPJ/MF n° 24.544.972/0001-05, neste ato representada , na forma
de seu Contrato Social, por sua Administradora Sra. Mariléa da Silva Faustino, abaixo qualificada. Mariléa da Silva Faustino, brasileira, divorciada, arquiteta, RG 05.142.848-0, DETRAN-RJ, CPF/MF n° 788.103.107-72, residente e domiciliada
na Rua Manoel João Gonçalves, 43 – Fonseca – Cidade de Niterói/RJ. Eduardo Antônio da Silva Faustino, brasileiro,
casado, engenheiro civil, RG 05.142.846-4, Detran-RJ, CPF/MF n° 819.356.097-34, residente e domiciliado na Rua Manoel
João Gonçalves, 43, Fonseca – Cidade de Niterói/RJ, e Marilúcia Faustino de Souza, brasileira, casada, Economista,
RG 04.259.012-5, DETRAN-RJ, CPF/MF n° 006.608.087-81, residente e domiciliada na Rua Manoel João Gonçalves, 43
– Fonseca – Cidade de Niterói/RJ, neste ato representada por sua procuradora Sra. Tatiana Faustino Ferreira Verticchio,
brasileira, casada, administradora, RG 20.630.299-4, Detran/RJ, CPF/MF n° 108.573.997-05, residente e domiciliada na rua
Domingos de Sá, 325, Apto. 1306, Jardim Icaraí, Niterói/RJ. Únicos sócios quotistas da Sociedade Limitada denominada
Navalnit Complexo Industrial Ltda., Com sede na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 458 – Sala 804 – Parte – Centro – Niterói/
RJ, CEP 24.020-077, CNPJ/MF n° 30.069.801/0001-74, e registrada perante a JUCERJA, sob o NIRE 33.3.0014034-4, Tem
entre si justo e Contratado, e resolvem alterar as seguintes Cláusulas: A - Cláusula 3ª – Objeto social: A sociedade passa
a ter o objeto social de: a) Gestão e administração de propriedades imobiliárias e condomínios; b) O aluguel e/ou vendas
de imóveis próprios; c) A administração de imóveis próprios e d) A participação em outras sociedades, subscrevendo partes
do capital social. B - Cláusula 5ª - Capital Social: O capital Social passara a ter a seguinte redação: Os sócios aprovaram
a Redução do capital Social por considerá-lo excessivo mediante Ajuste de Avaliação Patrimonial com o objetivo de corrigir
os valores dos bens do negócio, conforme previsto na Lei 11.638/2007 e de acordo com o art. 1.082 da Lei 10.406/2002, em
R$ 1.562.160,45, referentes 1.562.160,45 quotas, passando o mesmo de R$ 5.252.900,00 para R$ 3.690.739,39, mediante
a redução de R$ 1.562.160,45. Em decorrência da redução do capital social, o mesmo passará a ter a seguinte composição:
QUOTAS
VALOR
%
Investporto Participações e Investimentos Ltda.
2.782.817,50
2.782.817,50
75,40%
Marilea da Silva Faustino
302.640,63
302.640,63
8,20%
Eduardo Antonio da Silva Faustino
302.640,63
302.640,63
8,20%
Marilucia Faustino de Souza
302.640,63
302.640,63
8,20%
TOTAL
3.690.739,39
3.690.739,39
100%
C - Cláusula 6ª – Cessão de Quotas: A Cláusula sexta terá a seguinte redação: A transferência de quotas entre sócios
ou a terceiros por ato inter vivos, seja através de cessão onerosa, doação ou a qualquer outro título, é condicionada ao
atendimento das obrigações e regras estabelecidas nos parágrafos abaixo. §1º: O sócio que desejar retirar-se da sociedade
poderá receber seu quinhão em imóveis ou ceder suas quotas e deverá notificar por escrito a sociedade, discriminando o
preço, forma e prazo de pagamento, para que esta, através dos demais sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência,
o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados do recebimento da notificação ou em um prazo maior a critério do
alienante. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente cedidas,
salvo na hipótese de não convir a sociedade as cessões da mesma, o que determinará procedimento de acordo com o parágrafo único. §2º: Não convindo a sociedade a cessão das quotas do sócio retirante, o capital social será diminuído no
valor do capital retirante, pagando a sociedade o valor do patrimônio líquido correspondentes as quotas, em vinte e quatro
parcelas mensais iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em noventa dias depois de apresentada à sociedade autorização que permita formalizar-se integralmente a operação, inclusive, perante o Registro de Comércio. Podendo o mesmo
também ocorrer em imóveis. §3º: Em caso de venda, cessão ou transferência de quotas para terceiros, os sócios terão
preferência para sua aquisição em igualdade de condições oferecidas aquele, na proporção de sua participação no capital
social. §4º: O Sócio ofertante deverá enviar aos demais sócios comunicação (“aviso de oferta”), por escrito, informando (i)
sua intenção de vender, ceder ou transferir suas quotas ao terceiro, bem como (ii) as condições oferecidas, sendo que os
sócios que desejarem exercer seu direito de Preferência, deverão fazê-lo no prazo de 30 dias contados da data do recebimento da referida comunicação. §5º: Observado o Direito de Preferência estabelecido acima, se um sócio ofertante desejar,
direta ou indiretamente, transferir a totalidade, e não menos que a totalidade, das quotas de sua titularidade a um terceiro
em um Negócio ou série de negócios, o Sócio ofertado terá o direito, como alternativa ao exercício de seu direito de Preferência e desde que assim declare dentro do Prazo do exercício, de exigir que a transferência ao terceiro englobe também,
a totalidade de suas respectivas Quotas (“Direito de Venda Conjunta”), pelo mesmo preço por quota e nas mesmas condições. §6º: Para exercer seu direito de venda conjunta, o Sócio ofertado deverá informar sua intenção ao Sócio ofertante
dentro do prazo de 30 dias, enviando uma notificação ao Sócio ofertante. Nesse caso, as quotas ofertadas deverão incluir
as quotas detidas pelo sócio ofertado que exerceu o direito de venda Conjunta, ao mesmo preço por quota e sob os mesmos
termos e condições descritos no Aviso de Oferta, sendo certo que o terceiro somente poderá adquirir todas as quotas ofertadas conjuntamente em conformidade com o disposto nesta Cláusula. §7º: Caso os sócios ofertados exerçam o direito de
Venda Conjunta e o terceiro não concorde em adquirir a totalidade das quotas ofertadas e das quotas do sócio ofertado, a
quantidade de quotas a serem transferidas ao terceiro poderá ser limitada à constante do Aviso de Oferta. Neste caso, o
Sócio ofertante e o Sócio ofertado transferirão ao terceiro, quantidade de quotas proporcional as suas participações no capital social da Sociedade até o limite do estabelecido no Aviso de Oferta. §8º: Em caso de exercício pelo sócio ofertado do
Direito de venda Conjunta, os sócios deverão tomar ou fazer com que sejam tomadas as providências necessárias ou razoavelmente desejáveis para a célere consumação da operação, comprometendo-se, neste ato, a celebrar e entregar quaisquer instrumentos razoavelmente especificados pelo sócio ofertante para a implementação da operação, nos exatos termos
da oferta, incluindo, se necessário, contrato de compra e venda de quotas com declarações e garantias usuais em operações dessa natureza, respondendo o Sócio ofertado por suas declarações, as quais deverão ser equivalentes às prestadas
pelo sócio ofertante. §9º: Não obstante o disposto nesta Cláusula nona, qualquer venda, cessão ou transferência de quotas
para terceiros dependerá da concordância unânime dos sócios. §10º: Sendo aceito na sociedade o terceiro deverá apresentar toda sua documentação hábil, certidões e cadastro que comprovem a sua idoneidade perante todos os órgãos. D - Cláusula 7ª – Falência, Insolvência, Liquidação, Morte ou Incapacidade de Sócio: A Falência, Insolvência, liquidação,
morte ou incapacidade de qualquer dos sócios não implicará na dissolução da Sociedade, observado o disposto nesta
Cláusula Sétima. §1º: Os sucessores do sócio falido, insolvente, remisso ou falecido poderão ser admitidos na sociedade,
caso não haja impeditivo legal quanto a sua capacidade jurídica, mediante decisão da maioria dos sócios. No entanto, caso
não sejam admitidos na sociedade, os haveres ou prejuízos serão levantados com base em balanço contábil extraordinário
na data do evento. §2º: Se não houver acordo entre os sócios remanescentes, quanto ao ingresso dos herdeiros na sociedade, serão apurados em balanço os haveres do sócio falecido e pagos em bens imóveis/móveis ou em doze parcelas
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira noventa dias depois de apresentada a sociedade autorização que permita
formalizar-se inteiramente a operação, inclusive perante o Registro do Comércio. O mesmo para os haveres do sócio falido,
insolvente ou remisso, estes haveres serão pagos ao tutor, curador, sucessores, inventariante e/ou herdeiro na proporção
da sua participação no capital social. §3º: Fica facultado, mediante aprovação por maioria e consenso entre os sócios, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade. E - Cláusula 8ª – Da
Administração: A Sociedade passará a ser administrada por Mariléa da Silva Faustino e/ou Eduardo Antonio da Silva
Faustino, já qualificados, que terão os mais amplos poderes de Administração e Gerencia, cabendo-lhe representar e obrigar a Sociedade nos atos da vida comercial e civil, em juízo ou fora dela e em todos os atos necessários. §1º: A representação da Sociedade perante terceiros e em juízo será sempre exercida pela assinatura de 01 administrador, ou (ii) por 1
procurador, devendo, em qualquer caso, os procuradores da sociedade serem nomeados de acordo com o § Segundo
desta Cláusula. §2º: As procurações serão sempre outorgadas pela sociedade mencionando expressamente os poderes
conferidos e deverão conter um período de validade limitado, não superior a 12 meses, com exceção daquelas para fins
judiciais, que poderão ter prazo indeterminado. As procurações poderão ser revogadas a qualquer momento pelos administradores, mediante comunicação escrita. §3º: O administrador poderá se fazer representado, por meio de seus procuradores
pessoais, desde que os poderes de representação sejam devidamente comprovados, mediante a apresentação dos respectivos instrumentos de mandato. §4º: É vedada ao Administrador e procuradores da sociedade a prestação de fiança, garantia ou aval em negócios estranhos ao objeto da sociedade. §5º: Para os efeitos de observância ao disposto no art. 1.011,
§1° do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), Marilea da Silva Faustino e Eduardo Antônio da Silva Faustino, declaram
não estarem impedidos, por lei especial, e nem terem sido condenados ou se encontrarem sob efeitos de condenação, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. F - Cláusula 9ª – Reunião dos
Sócios: Caso haja necessidade de alguma deliberação extraordinária sobre algum assunto especifico poderá ser convocada uma reunião pelos administradores. G - Cláusula 11ª - Demonstração financeira e Destinação dos Lucros: Ao término de cada exercício social será levantado um balanço patrimonial e a demonstração do resultado de exercício, de acordo
com os princípios gerais de contabilidade, e o lucro líquido do exercício, então apurado, terá a destinação deliberada pelos
sócios representando a maioria do capital. §1º: Na hipótese de haver Distribuição dos Lucros, esta poderá ser desproporcional à participação dos sócios, devendo, neste caso, a distribuição ser aprovada pelos sócios representando a maioria do
capital. Neste caso, os sócios, terão uma distribuição diferenciada não prejudicando a participação de nenhum dos sócios
no que diz respeito as suas quotas, face os administradores prestarem serviço na gestão da sociedade, sendo justo receberem maior quinhão na divisão dos dividendos. H - Cláusula 12ª – Os administradores tem direito a uma retirada mensal,
a titulo de pró-labore, cujo valor devera ser fixado anualmente: I - Cláusula 13ª – Destinação e utilização dos Imóveis da
Sociedade: As dependências dos imóveis de propriedade da sociedade deverão ser destinados, preferencialmente, para o
desenvolvimento das atividades econômicas previstas neste Contrato Social. §1º: As dependências dos imóveis pertencentes à Sociedade que estiverem ociosos ou subutilizados deverão ser alugados a terceiros. §2º: Os Sócios que desejarem
utilizar as dependências dos Imóveis pertencentes à Sociedade para fins e/ou interesses próprios ou estranhos à Sociedade
deverá pagar, à Sociedade, o Aluguel fixado. J - Cláusula 14ª – Dissolução e Liquidação: A Sociedade dissolver-se-á e
liquidar-se-á nos casos previstos em Lei. Os Sócios estabelecerão o modo de liquidação e nomearão o liquidante que deverá funcionar durante o período de liquidação. K - Cláusula 15ª – Legislação Supletiva: O presente Contrato social será
regido pelos arts. 1.052 a 1.087 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) no que se refere às Sociedades limitadas e,
supletivamente, pela Lei das S.A. (Lei 6.404/76 e suas posteriores alterações).

Hildo Rocha (MDB-MA).
Ele lamenta o fechamento
das agências de um banco
público, o que, para ele, “terá consequências sociais de
diversas ordens”. O deputado argumenta que faltam
meios para que as pessoas
se desloquem para cidades
ou bairros distantes para realizar serviços bancários.
“E, como se sabe, os bancos públicos são os principais responsáveis por atender esse público. Estamos
falando de beneficiários de
previdência e assistência

social e de pequenos produtores rurais dependentes de
serviços prestados em unidades de atendimento do
BB”, afirmou Hildo Rocha.
Ele também alerta para o
fato de milhões de brasileiros
ainda não terem computadores, celulares ou planos de internet ilimitada. “Para eles, as
unidades de atendimento são
o caminho disponível para
acesso ao sistema financeiro”, completou.
Segundo a Agência Câmara de Notícias, participam da visita, além do

deputado Hildo Rocha, os
deputados Bira do Pindaré
(PSB-MA) e Pedro Lucas
Fernandes (PTB-MA). Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares o presidente da
Associação Comercial do
Estado de São Luís, Cristiano Barroso; o presidente do
Sindicato dos Bancários no
Estado do Maranhão, Eloy
Natan Silveira Nascimento;
e o presidente da Federação
dos Municípios do Estado
do Maranhão, Erlanio Xavier; entre outros.

ENEVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
CNPJ/MF nº 09.185.485/0001-00 - NIRE 33.2.0797369-2
29ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Pelo presente instrumento particular: 1. Eneva Participações S.A., S.A., com sede na Praia de Botafogo, 501, bl.
I, sala 701, parte, Botafogo/RJ, CNPJ 15.379.168/0001-27, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.3.0030216-6,
neste ato representada por seu diretor, os Srs. (i) Pedro Zinner, brasileiro, divorciado, economista, RG 09.370.0748, IFP/RJ e CPF 034.007.097-86; e (ii) Marcelo Campos Habibe, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 11856849-2, emitida pelo IFP/RJ, e CPF 052.949.797-21, ambos residentes e domiciliados
na Cidade do RJ/RJ, com escritório na Praia de Botafogo, 501, bl. I, 4º e 6º andares, (“Eneva Participações”); e 2.
Eneva S.A., S.A., com sede na Praia de Botafogo, 501, bl. I, 4º e 6º andares, Botafogo/RJ, CNPJ 04.423.567/000121, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.3.0028402-8, neste ato representada por seus diretores, os Srs. Pedro
Zinner e Marcelo Campos Habibe, acima qualificados (“ENEVA”); únicos sócios da Eneva Comercializadora de
Energia Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Praia de Botafogo, 501, Bl. I, sala 401, Botafogo/RJ,
CNPJ 09.185.485/0001-00 (“Sociedade”), e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob NIRE nº
33.2.0797369-2, têm entre si, justo e contratado, alterar seu Contrato Social, na forma que segue: 1. Tendo em
vista julgar ser excessivo o atual capital social da Sociedade em relação ao desenvolvimento de suas atividades
futuras, os sócios resolvem aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, com fundamento no Art. 1.082, §2º, da Lei
10.406/02, reduzir o capital social da Cia. em R$50.000.000,00, mediante o cancelamento de 50.000.000 de quotas,
com valor nominal de R$1,00 cada uma, e restituição do montante de R$50.000.000,00 à sócia Eneva Participações
S.A. A sócia Eneva S.A. renunciou expressamente ao seu direito de restituição do montante em favor da Eneva
Participações S.A. Desta forma, a Cláusula Quinta, será alterada na forma que segue: “Capítulo II: Capital e Participação: Claúsula Quinta - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente
nacional, é de R$ 63.151.247,95 dividido em 63.151.247 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:”
SÓCIOS
Nº DE QUOTAS
VALOR R$
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.
63.151.246
63.151.246,00
ENEVA S.A.
1
1,00
TOTAL
63.151.247
63.151.247,00
2. Em virtude da deliberação acima, resolvem os sócios, por unanimidade e sem reservas, consolidar o Contrato
Social da Sociedade, o qual, a partir da presente data, passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Contrato
Social da Eneva Comercializadora de Energia Ltda. Capítulo I: Denominação, Sede, Filial, Objeto e Duração:
Cláusula Primeira – A Sociedade girará sob o nome empresarial de Eneva Comercializadora de Energia Ltda.
Claúsula Segunda – A sede e domicílio da Sociedade será na Praia de Botafogo, 501, Bl. I, sala 401, Botafogo/RJ.
A Sociedade poderá, por resolução dos sócios, abrir, transferir ou encerrar filiais, agências e escritórios em qualquer
parte do País. Cláusula Terceira – A Sociedade terá por objeto: (i) a comercialização, importação e exportação
de energia elétrica; (ii) a prestação de serviços de consultoria e intermediação na compra e venda de energia e
capacidade elétrica, seja no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE ou de outro foro
regulamentado por lei; (iii) a comercialização, importação e exportação de gás natural; e (iv) a participação no capital de outras sociedades. § Único - A Sociedade, diretamente ou através de suas subsidiárias, associada ou não
a terceiros, poderá exercer no País ou fora do território nacional qualquer das atividades integrantes de seu objeto
social. Cláusula Quarta - A Sociedade tem prazo de duração indeterminado. Capítulo II: Capital e Participação:
Claúsula Quinta - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente nacional,
é de R$ 63.151.247,95 dividido em 63.151.247 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, distribuídas entre
os sócios da seguinte forma:
SÓCIOS
Nº DE QUOTAS
VALOR R$
ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.
63.151.246
63.151.246,00
ENEVA S.A.
1
1,00
TOTAL
63.151.247
63.151.247,00
Claúsula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. Cláusula Sétima – Cada quota é indivisível e confere o direito a 1
voto nas deliberações sociais. Cláusula Oitava - O sócio que desejar ceder, transferir ou, por qualquer forma,
alienar suas quotas, terá de, previamente, notificar os demais sócios, por escrito, de sua intenção, comunicando-lhes o nome do proposto adquirente, o preço, a forma de pagamento e a quantidade de quotas a serem alienadas.
Os sócios terão, proporcionalmente às quotas que possuírem, direito de preferência, pelo prazo de 30 dias, a contar
do recebimento da aludida notificação, para adquirir as quotas oferecidas, nas mesmas condições oferecidas pelo
proposto adquirente. Decorrido esse prazo, e se não exercida a preferência, as quotas poderão ser alienadas ao
proposto adquirente indicado, nas mesmas condições originais, desde que (i) a alienação se efetive nos 30 dias
após decorrido o prazo para que os demais sócios exerçam seu referido direito de preferência, e (ii) não haja oposição de sócios representando mais de um quarto do capital social. Cláusula Nona - Na hipótese de que trata a
Cláusula Oitava acima, os sócios remanescentes que não exercerem o direito de preferência que lhes é conferido,
se obrigam a firmar o instrumento de alteração do Contrato Social relativo à efetivação da venda das quotas. Cláusula Décima - A cessão terá eficácia em relação à sociedade e terceiros a partir da averbação do respectivo instrumento de alteração contratual na JUCERJA. Capítulo III: Administração: Cláusula Décima Primeira – A administração da Sociedade será exercida por uma Diretoria composta por, no mínimo, 1 e, no máximo, 5 membros, sócios ou
não, escolhidos por sócios representando a maioria do capital social, mediante deliberação em reunião de sócios ou
neste Contrato Social. §1º – Os Diretores terão os mais amplos poderes de administração, podendo representar a
Sociedade em juízo e em suas relações com terceiros, observado o disposto no §3º abaixo. Nos termos desta Cláusula, seus poderes incluem os de usar a firma social, prestar fiança, assinar contratos de qualquer natureza, títulos
de crédito, documentos, cheques, procurações, autorizações de pagamento, correspondências em geral e tudo o
mais que seja necessário e do interesse da Sociedade, sendo-lhes vedado, entretanto, o emprego da denominação
social para a prática de atos gratuitos em benefício de terceiros, assim como em operações estranhas ao objeto
social. §2º – Os Diretores terão mandato por prazo indeterminado e poderão ser substituídos a qualquer tempo, por
deliberação dos sócios. §3º - A Sociedade será representada, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante
terceiros, instituições financeiras, quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais, ou municipais,
bem como autarquias, sociedades de economia mista; (i) por 1 Diretor; ou (ii) por 2 procuradores em conjunto. §4º
– As procurações serão obrigatoriamente assinadas por 1 Diretor, e terão necessariamente prazo de duração não
superior a 12 meses, salvo aquelas outorgadas para fins judiciais e /ou contratuais. Os procuradores poderão praticar todos os atos para os quais foram constituídos, observados os limites previstos no mandato. §5º – São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Sociedade, os atos de qualquer dos sócios, diretores,
procuradores ou empregados da Sociedade que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou transações
estranhas ao seu objeto social, inclusive fianças, avais ou a prestação de quaisquer outras garantias, reais ou fidejussórias, em favor de terceiros. §6º – Compõe a Diretoria da Sociedade, com mandato por prazo indeterminado, o
Sr. Marcelo Campos Habibe, brasileiro, casado, economista, RG 11856849-2, IFP/RJ, e CPF 052.949.797-21, no
cargo de Diretor da Sociedade, e o Sr. Pedro Zinner, brasileiro, casado, economista, RG 09.370.074-8, IFP/RJ, e
CPF 034.007.097-86, no cargo de Diretor da Sociedade, ambos residentes e domiciliados no RJ, com escritório na
Praia de Botafogo, 501, bl. I, 4º e 6º andares, Botafogo/RJ. §7º – Os Diretores declaram, sob as penas da lei, que
não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. §8º Os Diretores ficam expressamente dispensados da prestação de caução ou fiança pelo exercício de sua função e farão
jus ao pró-labore que for estabelecido pelos sócios, não podendo fazer uso da denominação social para a prática de
atos estranhos aos interesses da Sociedade. §9º - A Sociedade não terá Conselho Fiscal permanente. Capítulo IV:
Deliberações Sociais: Cláusula Décima Segunda – Todas e quaisquer deliberações sociais serão tomadas pelo
voto dos sócios que representem a maioria do capital social, sempre que quórum específico não seja exigido pela
legislação pertinente em vigor. §1º - Anualmente, os sócios reunir-se-ão ordinariamente, dentro dos 04 meses subsequentes ao término do exercício social, para aprovar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço
patrimonial e o registro econômico; eleger ou destituir diretores, quando for o caso; fixar a remuneração dos diretores e qualquer assunto constante da ordem do dia. Os documentos mencionados neste parágrafo serão colocados
à disposição dos sócios, na sede da sociedade, até 30 dias antes da reunião anual de sócios. §2º - A reunião de
sócios será realizada extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem. §3º - A convocação da
reunião de sócios será efetuada, com antecedência mínima de 08 dias, por meio de carta registrada ou telegrama
com protocolo de recebimento. §4º - Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data e ordem do dia. §5º - A reunião de sócios torna-se
dispensável quando os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela. Capítulo V: Balanços e
Resultados: Cláusula Décima Terceira - O exercício social iniciará em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro
de cada ano. Cláusula Décima Quarta - No fim de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas
de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. A sociedade poderá
levantar balanços em períodos menores e distribuir dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços, observando a mesma regra para distribuição de lucros. Capítulo VI: Liquidação ou Dissolução: Cláusula Décima Quinta
– A Sociedade somente será dissolvida por deliberação dos sócios ou nos casos previstos em lei. Neste caso, proceder-se-á à liquidação de seu ativo e passivo e o remanescente do patrimônio social será atribuído aos sócios na
proporção de suas participações no capital social. §1º - A Sociedade não se dissolverá por morte, retirada, falência
ou inabilitação de qualquer dos sócios. Em qualquer dessas hipóteses, serão apurados os haveres do sócio pré-morto, falido, inabilitado ou que se retirar, de acordo com balanço a ser especialmente levantado no prazo de 30
dias, sendo os haveres reunidos numa só conta e pagos a quem de direito, em até 10 prestações mensais, sucessivas e iguais, com correção monetária determinada pelo Índice Geral de Preços (IGP - Fundação Getúlio Vargas),
ou qualquer outro índice que venha substituí-lo. Ainda em qualquer dessas hipóteses, após a apuração dos haveres,
será aberto prazo de 30 dias para que os sócios remanescentes, na proporção das respectivas participações no
capital social, adquiram, se assim o desejarem, as quotas do supra-aludido sócio, ou promovam sua alienação a
terceiro estranho à Sociedade, pelo mesmo valor apurado para os haveres, devendo o respectivo pagamento ser
feito em até 10 prestações mensais, sucessivas e iguais, com correção monetária determinada pelo IGP/FGV, conforme acima pactuado. §2º - O mesmo procedimento acima descrito será adotado, em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a um de seus sócios. §3º - De acordo com o previsto no art. 1.085 do Código Civil,
poderão os sócios representantes da maioria do capital social, quando entenderem que um ou mais sócios estão
pondo em risco a continuidade da sociedade, em virtude de atos de inegável gravidade, excluí-los por justa causa
da sociedade, mediante alteração do contrato social. Capítulo VII: Disposições Gerais: Cláusula Décima Sexta Nas omissões deste Contrato e da legislação aplicável a este tipo societário, aplicar-se-á subsidiariamente a Lei de
S.A. Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro da Cidade do RJ para exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes deste Contrato.” E, por estarem assim justos e contratados, firmam as partes o presente
instrumento em 1 via original de igual teor e forma. RJ, 21/05/21. Sócios: Eneva Participações S.A. Pedro Zinner
- Diretor; Marcelo Campos Habibe - Diretor. Eneva S.A. Pedro Zinner - Diretor Presidente; Marcelo Campos
Habibe - Diretor de Relações com Investidores.
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EBMA - EMPRESA BRASILEIRA DE MEIO AMBIENTE S.A.
COMPANHIA FECHADA
CNPJ Nº 01.369.424/0001-90

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020
da EBMA – Empresa Brasileira de Meio Ambiente S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores
e prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021. A Diretoria.
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de reais)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Ativo
Notas 31.12.2020 31.12.2019 Passivo
Notas 31.12.2020 31.12.2019 (Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
Circulante
Circulante
Notas 31.12.2020 31.12.2019
Fornecedores �������������������������������������������
8
1.279
529
20.345
18.820
Caixa e equivalentes de caixa �����������������
4
10.351
6.464
Empréstimos e financiamentos ����������������
9
76
76 Receita operacional líquida ����������������������� 13
(15.955)
(14.094)
Obrigações fiscais ������������������������������������ 10
268
342 Custos dos serviços prestados������������������ 14
Contas a receber de clientes �������������������
5
1.727
3.177
4.390
4.726
Salários e encargos sociais ��������������������� 11
985
885 Lucro Bruto ����������������������������������������������
Despesas (receitas) operacionais:
Estoque ���������������������������������������������������� 3.d
141
114
Outras contas a pagar ������������������������������
9
4
Despesas administrativas ����������������������� 15
(709)
(797)
2.617
1.836
Impostos a compensar �����������������������������
6
203
15
Despesas tributárias ������������������������������� 16
(1.081)
(951)
Não Circulante
Outras �����������������������������������������������������
75
314
17
272
Outras contas a receber ���������������������������
Empréstimos e financiamentos ����������������
9
153
229
(1.715)
(1.434)
Impostos diferidos ������������������������������������
58
12.439
10.042
17
211
229 Resultado financeiro
Não Circulante
Receitas financeiras ���������������������������������
194
368
Patrimônio Líquido
12
Despesas financeiras �������������������������������
(32)
(37)
Capital social �������������������������������������������
7.883
7.883
Imobilizado �����������������������������������������������
7
586
558
162
331
Reservas
de
lucros
���������������������������������
2.314
652
586
558
10.197
8.535 Resultado antes do imposto de renda
e contribuição social �����������������������������
2.837
3.623
13.025
10.600 Total do Passivo e Patrimônio líquido���
Total do Ativo�������������������������������������������
13.025
10.600
Imposto de renda e contribuição social
sobre o lucro
18
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Contribuição social �����������������������������������
(307)
(299)
(Em milhares de reais)
Imposto de renda �������������������������������������
(810)
(786)
Reservas de lucros
Imposto de renda e contribuição social
Capital
Reserva
Reserva de
Lucros ou prejuízos
diferidos ��������������������������������������������������
(58)
social
legal
lucros a realizar
Total
acumulados
Total Lucro líquido do exercício ����������������������
1.662
2.538
Saldos em 1º de janeiro de 2019 �����������������
7.883
(1.886)
5.997 Lucro por ação ������������������������������������������
0,21
0,32
Lucro líquido do exercício�������������������������������
2.538
2.538
Constituição da reserva legal
33
33
(33)
- DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Transferência para reserva de lucro ���������������
619
619
(619)
- EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Saldos em 31 de dezembro de 2019 �����������
7.883
33
619
652
8.535 (Em milhares de reais)
Lucro líquido do exercício�������������������������������
1.662
1.662
31.12.2020 31.12.2019
Constituição da reserva legal �������������������������
83
83
(83)
- Lucro Líquido do Exercício �������������������������������������
1.662
2.538
Transferência para reserva de lucro ���������������
1.579
1.579
(1.579)
- Outros Resultados Abrangentes�����������������������������
Saldos em 31 de dezembro de 2020 �����������
7.883
116
2.198
2.314
10.197 Resultado Abrangente Total ��������������������������������
1.662
2.538
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de reais)
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
31.12.2020 31.12.2019
1 - Contexto Operacional: 1.1. Objeto Social: A EBMA - Empresa Brasileira nhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna
de Meio Ambiente S.A. (Companhia e/ou EBMA) é uma sociedade de capital uma parte nas disposições contratuais do instrumento. A Companhia classifica Fluxo de caixa das atividades operacionais
1.662
2.538
fechado, subsidiária integral da VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A. Criada os passivos financeiros não derivativos a valor justo por meio do resultado. Tais Lucro líquido do exercício �������������������������������������
em 04 de março de 1996, a Companhia tem como objeto social a execução de passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de Ajustes para reconciliar o prejuízo às
disponibilidades:
serviços de limpeza pública e particular, compreendendo a coleta e transporte quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses
Depreciação��������������������������������������������������������
41
76
de lixo domiciliar, urbano, hospitalar, industrial e especial, serviços de varrição passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos
Aumento de imposto de renda e contribuição
de ruas, praças e logradouros públicos, operação e manutenção de sistemas de juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia não
social diferidos ��������������������������������������������������
58
disposição de resíduos sólidos, operação, conservação, manutenção, moderni- opera com instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas políticas
Juros e encargos sobre empréstimos e
zação, ampliação e exploração de serviços públicos de coleta de lixo em geral, financeiras, a Companhia não efetua operações envolvendo instrumentos finan32
37
financiamentos ��������������������������������������������������
controle, operação, manutenção e funcionamento de usinas de reciclagem e ceiros que tenham caráter especulativo. c. Contas a receber: Apresentadas ao
1.793
2.651
compostagem de lixo e de aterro sanitário e a realização de serviços e ativida- valor contábil, não sendo aplicável o ajuste a valor presente. A Administração, Lucro do líquido do exercício ajustado������������������
des pertinentes e correlatas. 1.2. Efeitos da pandemia da COVID-19: A EBMA fundamentada em análise dos históricos de perdas, constituiu provisão para Variações nos ativos e passivos:
Aumento (diminuição) em contas a receber ��������
1.450
(1.678)
– Empresa Brasileira de Meio Ambiente S.A. adotou providências para que seus perda esperada de créditos de liquidação duvidosa, em montante considerado
Aumento (diminuição) em impostos a recuperar �
(188)
37
empreendimentos pudessem continuar operando e manteve em andamento a suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização dos empréstimos a reAumento (diminuição) em estoque ����������������������
(27)
(114)
totalidade dos empreendimentos. Não obstante todo o esforço operacional em- ceber. As provisões são constituídas pelos montantes considerados suficientes
Aumento (diminuição) em outros ativos���������������
255
1.089
pregado, a EBMA – Empresa Brasileira de Meio Ambiente S�A�, também adotou para cobertura de eventuais perdas, observando a avaliação da Administração
Aumento (diminuição) em fornecedores ��������������
750
257
medidas para preservação de caixa, em linha com toda a legislação emanada quanto ao nível de risco. Essa avaliação, realizada periodicamente, considera
Aumento (diminuição) em salários, encargos
pelos Municípios, Estados e União com relação ao enfrentamento da Pandemia a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos e gloe obrigações fiscais a pagar ������������������������������
26
103
Covid-19. Entre elas podemos citar: a colocação de parte do quadro de fun- bais em relação às operações, aos devedores e garantidores. d. Estoques: Os
Aumento (diminuição) em outras obrigações ������
5
(14)
cionários administrativos em regime de home-office, a redução percentual de estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzido
4.064
2.331
salários, a postergação de tributos e o imediato afastamento de colaboradores por provisão para perda ao valor de mercado, quando aplicável. O custo dos Caixa proveniente das operações �������������������������
(32)
(37)
acima de 60 anos. A Administração da Companhia tem envidado os maiores es- estoques inclui gastos incorridos na produção, transporte e armazenagem dos (-) Juros pagos ������������������������������������������������������
forços para a preservação de emprego e manutenção da renda, permanecendo estoques� No caso de estoques acabados, o custo inclui os gastos gerais de Recursos líquidos gerados nas atividades
operacionais ��������������������������������������������������������
4.032
2.294
em contínua avaliação de medidas adicionais que possam ser implementadas fabricação baseadas na capacidade normal de operação. A Companhia utiliza
a fim de garantir a saúde e segurança de seus empregados e usuários, bem o método de custeio por absorção� Os custos diretos são apropriados median- Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(69)
67
como assegurar o caixa necessário para manutenção da operação. Entende- te apontamento de forma objetiva e os custos indiretos são apropriados por Aquisição de ativo imobilizado ������������������������������
mos que a retomada da atividade econômica, associada ao fim das restrições meio de rateio com base na capacidade normal de produção, incluindo gastos Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimento ��������������������������������������������������������
(69)
67
de movimentação e contato social, trará importante impulso aos setores de in- incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e
fraestrutura e de construção, beneficiados pelos juros mais baixos e retomada outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existen- Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
(76)
(76)
dos programas de investimentos públicos e concessões. Considerando todas tes. A Companhia reconhece as perdas no estoque considerando a diferença Pagamento de empréstimo e financiamento ���������
as análises realizadas sobre os aspectos relacionados aos possíveis impactos entre o preço praticado e custo médio apurado� e. Imobilizado: O imobilizado Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamento ������������������������������������������������������
(76)
(76)
da Covid-19 em seus negócios, até o exercício findo em 31 de dezembro de é registrado pelo custo de aquisição, líquido das depreciações registradas pelo
3.887
2.285
2020, a Administração concluiu que não houve efeitos materiais que afetassem método linear, considerando as respectivas taxas calculadas de acordo com Aumento de caixa e equivalentes de caixa ��������
significativamente a sua situação patrimonial e financeira em relação as suas a vida útil estimada, conforme descrito na Nota Explicativa nº 7. A Companhia Demonstração do aumento no caixa
e equivalentes de caixa:
demonstrações contábeis. Entretanto, o efeito financeiro e econômico para a avalia a cada exercício o valor para identificação da recuperabilidade de ativos
6.464
4.179
Companhia dependerá do desfecho da crise e seus impactos macroeconômi- (impairment). Um ativo imobilizado é considerado passível de ajuste de desva- No início do exercício ��������������������������������������������
10.351
6.464
cos, especialmente no que tange à retração na atividade econômica. A Admi- lorização, quando seu valor contábil exceder seu valor recuperável. O método No final do exercício ����������������������������������������������
3.887
2.285
nistração continuará monitorando os efeitos da crise e os impactos nas suas de depreciação, a vida útil e os valores residuais são revistos a cada encerra- Aumento de caixa e equivalentes de caixa ��������
operações e nas demonstrações contábeis�
mento de exercício e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança das
b)
Financiamento
por
vencimento
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1. Base de preparação estimativas contábeis. f. Imposto de renda e contribuição social (corrente e
31.12.2020
31.12.2019
e apresentação das demonstrações contábeis: a) Declaração de conformi- diferido): As despesas de imposto de renda e contribuição social do período
Curto Prazo
dade: As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas e estão são calculados pelo regime de tributação do Lucro Real. Os impostos sobre a Curto Prazo
76
2020 �����������������������������
76
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção 2021 �����������������������������
Longo Prazo
aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), em consonância em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patri- Longo Prazo
76
2021 �����������������������������
76
com a Lei das Sociedades por Ações, bem como as normas e procedimentos mônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto, também é 2022 �����������������������������
77
2022 �����������������������������
76
contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC – PME reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Os encargos 2023 �����������������������������
2023 �����������������������������
77
(Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas). Em 19 de abril 2021, a de imposto de renda e contribuição social são calculados com base nas leis 2024 �����������������������������
153
229
Diretoria da Companhia aprovou estas demonstrações contábeis e autorizou tributárias promulgadas na data do balanço. A alíquota do imposto de renda é
a sua divulgação. b) Base de mensuração: As demonstrações contábeis foram 15% com adicional de 10% sobre uma base superior a R$240.000,00 anuais • Garantias - As garantias dos contratos de financiamento são os próprios bens
preparadas com base no custo histórico, exceto pela valorização de certos ati- e a alíquota da contribuição social é de 9%. A Administração avalia, periodica- financiados (equipamentos de campo e veículos), conforme demonstrado na
vos financeiros (mensurados a valor justo). A preparação das demonstrações mente, as posições assumidas pela Companhia com relação às situações em nota explicativa n° 7.
contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e, também, o exercício que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece 10 - Obrigações fiscais
31.12.2020 31.12.2019
de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplica- provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento PIS s/Faturamento��������������������������������������������������
23
33
ção das políticas contábeis do grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível às autoridades fiscais. g. Receita de serviços: A receita do contrato compre- COFINS s/Faturamento ������������������������������������������
106
153
de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais ende o valor inicial acordado no contrato acrescido de variações decorrentes de Obrigações fiscais sobre lucro �������������������������������
130
premissas e estimativas são significativas estão divulgadas no item (d). c) Moe- solicitações adicionais, reclamações e pagamentos de incentivos contratuais, Impostos retidos de terceiros ���������������������������������
138
25
da funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações contábeis estão na condição em que seja provável que elas resultem em receita e possam ser PIS e COFINS s/Receitas financeiras ��������������������
1
1
apresentadas em Real, que é a moeda funcional e a moeda de apresentação da mensuradas de forma confiável. Tão logo o resultado de um contrato de presta268
342
Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, ção de serviços possa ser estimado de maneira confiável, a receita do contrato
31.12.2020 31.12.2019
exceto quando indicado de outra forma. d) Uso de estimativas e julgamentos: é reconhecida no resultado na medida do estágio de conclusão do contrato�O 11 - Salários e obrigações Sociais
234
239
Ao preparar as demonstrações contábeis a Administração da Companhia se estágio de conclusão é avaliado pela referência do levantamento dos trabalhos Salários a pagar �����������������������������������������������������
559
528
baseia em estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e outros realizados. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou Provisão de férias e encargos ��������������������������������
192
118
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram ra- a receber pelo contrato de prestação de serviço celebrado entre a Companhia e Encargos sociais a recolher �����������������������������������
985
885
zoáveis e relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente seus clientes. A receita é apresentada líquida dos impostos, dos abatimentos e
requer julgamentos relacionados a assuntos que são incertos, com relação aos dos descontos� h. Resultado básico por ação: O cálculo do resultado básico 12 - Patrimônio líquido: a) Capital Social: O capital social em 31 de dezembro
resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e passivos por ação é feito através da divisão do resultado do exercício, atribuído aos de- de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, totalmente subscrito e integralizado
sujeitos a estimativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos fi- tentores de ações da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações é de R$7.883 (sete milhões, oitocentos e oitenta e três mil reais), dividido em
nanceiros, provisão para perdas em ativos, provisão para imposto de renda e ordinárias em circulação durante o mesmo período. i. Demonstração dos Flu- 7.883.000 (sete milhões, oitocentas e oitenta e três mil) ações ordinárias, todas
contribuição social e outras avaliações similares. Os resultados operacionais e xos de Caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo nominativas e sem valor nominal. b) Distribuição de lucros: O Estatuto prevê
posição financeira podem diferir se as experiências e premissas utilizadas na método indireto e estão apresentadas de acordo com o Seção 07 – Demonstra- que dos lucros líquidos apurados nos exercícios serão destinados 5% (cinco
mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. 2.2. Novas ção dos fluxos de caixa do CPC PME.
por cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento)
normas e pronunciamentos emitidos e ainda não aplicáveis: Na data de auto- 4 - Caixa e Equivalente de Caixa
31.12.2020 31.12.2019 do capital social e 3% (três por cento) à distribuição aos acionistas como dirização destas demonstrações contábeis, a Companhia não adotou os CPCs Bancos conta movimento ���������������������������������������
855
1.930 videndo obrigatório, podendo a Assembleia Geral deliberar pela distribuição a
novos e revisados a seguir, já emitidos e ainda não aplicáveis:
Aplicações de liquidez imediata �����������������������������
9.496
4.534 menor. A administração da Companhia foi informada pelo seu único acionista
Em vigor para
Caixa e Equivalentes de Caixa ����������������������������
10.351
6.464 (Vital Engenharia Ambiental S.A) de que estes deliberarão na Assembleia Geral
períodos anuais
As
aplicações
financeiras
estão
substancialmente
concentradas
em
CDBs Ordinária pela retenção de todo o lucro do exercício, de forma que a proposta da
iniciados em ou
(Certificados
de
Depósitos
Bancários),
mantidas
em
instituições
financeiras
de administração e estas demonstrações contábeis não contemplam distribuição
Norma ou interpretação Descrição
após
de dividendos, nos termos do art. 202, § 3º, II, da Lei 6.404/76. c) Reserva de
primeira
linha,
com
remuneração
de
100%
do
Certificado
de
Depósito
InterbanVenda ou Constituição de
retenção lucros: O Estatuto prevê que após a constituição da reserva legal e
cário
(CDI).
Alterações no CPC 36(R3)/ Ativos entre um Investidor
da distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório, a Assembleia Geral
5
Contas
a
Receber
de
Clientes
31.12.2020
31.12.2019
IFRS 10 e no CPC 18(R2)/ e sua Coligada ou “Joint Postergada
poderá deliberar pela retenção de todo o lucro� d) Resultado por ação
Serviços
executados
a
faturar
(i)
1.727
3.177
IAS 28
Venture”
indefinidamente
Resultado
Quantidade
Resultado
1.727
3.177
Alterações ao CPC48/IFRS
do Exercício
de ações
por ação
9, CPC 38/IAS 39, CPC 40/
(i) Representado por serviços medidos e não faturados. Em janeiro de 2021 os 31.12.2020��������������������������
1.662
7.883
0,21
IFRS 7, CPC 11/IFRS 4 e Reforma da taxa de juros A partir de 1º de
serviços foram faturados e recebidos.
31.12.2019��������������������������
2.538
7.883
0,32
CPC 06/IFRS 16
de referência
janeiro de 2021
6 - Impostos a Compensar
31.12.2020 31.12.2019
13
Receita
operacional
líquida
31.12.2020
31.12.2019
Alterações ao CPC 27/
Imobilizado: Receitas
A partir de 1º de
IRRF a recuperar ����������������������������������������������������
27
5
21.882
20.215
IAS 16
antes do uso pretendido janeiro de 2022
IRPJ de anos anteriores a recuperar����������������������
102
10 Receita de Serviços������������������������������������������������
21.882
20.215
Alterações ao CPC 15/
Referência à Estrutura
A partir de 1º de
CSLL de anos anteriores a recuperar ��������������������
37
- Total de Receita Bruta ������������������������������������������
(655)
(591)
IFRS 3
Conceitual
janeiro de 2022
INSS retido na fonte a recuperar ����������������������������
37
- (-) ISS ���������������������������������������������������������������������
(157)
(143)
Classificação do Passivo
203
15 (-) PIS ���������������������������������������������������������������������
(-) COFINS �������������������������������������������������������������
(725)
(661)
Alterações ao CPC 26/
em Circulante ou Não
A partir de 1º de
7 - Imobilizado
31.12.2020 31.12.2019 Total de Impostos s/ Faturamento ����������������������
(1.537)
(1.395)
IAS 1
Circulante
janeiro de 2023
a) Composição
Taxa Anual
DepreReceita Operacional Liquida �������������������������������
20.345
18.820
de Depreciação
Valor
Valor
A administração da Companhia não espera que a adoção das normas listadas
14
Custos
dos
serviços
prestados
31.12.2020
31.12.2019
ciação % Custo acumulada residual
residual
acima tenha um impacto relevante sobre as demonstrações contábeis em pe(2.905)
(2.482)
Terrenos ���������������������
452
452
452 Insumos ������������������������������������������������������������������
ríodos futuros.
(7.040)
(6.530)
10
25
(4)
21
- Pessoal �������������������������������������������������������������������
3 - Resumo das Principais Políticas Contábeis: a. Apuração do resultado: Instalações �����������������
Locação ������������������������������������������������������������������
(1.932)
(1.298)
É apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercí- Equipamentos de
(3.363)
(3.361)
campo e auxiliar�������
5
576
(543)
33
7 Serviços de terceiros ����������������������������������������������
cios� b. Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não derivativos: A
5 1.578
(1.541)
37
66 Depreciações/Amortizações �����������������������������������
(41)
(72)
Companhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na data da negociação Veículos����������������������
138
(95)
43
33 Outros ���������������������������������������������������������������������
10
(674)
(351)
na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do Outras imobilizações���
2.769
(2.183)
586
558
instrumento. Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalen(15.955)
(14.094)
tes de caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são b) Movimentação do imobilizado
15
Despesas
administrativas
31.12.2020
31.12.2019
compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e
Ter- Ins- Equip. de
Pessoal �������������������������������������������������������������������
(331)
(333)
somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e
re- tala- Campo e
VeíServiços de terceiros ����������������������������������������������
(26)
(1)
tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liqui- Descrição
nos ções
Aux. culos Outros Total Impostos e taxas ����������������������������������������������������
(351)
(291)
dar o passivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equi- Saldo líquido em 31.12.2018�� 452
65
143
41
701 Outras ���������������������������������������������������������������������
(1)
(172)
valentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com Adições ������������������������������������
4
16
1
21
(709)
(797)
vencimento original de até 90 dias a partir da data da contratação. Os quais são
Baixas ��������������������������������������
(180) (581)
(4) (765)
sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas na gestão
16
Despesas
tributárias
31.12.2020
31.12.2019
145
532
677
das obrigações de curto prazo. A Companhia possui classificados em caixa e (+) Baixas de deprec./Amortiz. �
(9)
(15)
(27)
(44)
(5)
(76) IPVA������������������������������������������������������������������������
equivalentes de caixa saldos em conta corrente bancária e aplicações financei- (-) Depreciações/Amortiz.��������
IPTU �����������������������������������������������������������������������
(6)
(11)
Saldo
líquido
em
31.12.2019
��
452
7
66
33
558
ras, conforme Nota Explicativa n° 4. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos
Contribuição Sindical ����������������������������������������������
(65)
(48)
Adições
������������������������������������
25
803
3.593
2.534
6.955
e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
Impostos Municipais �����������������������������������������������
(1)
(777) (3.647) (2.525) (6.949)
determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e Baixas ��������������������������������������
Impostos Federais ��������������������������������������������������
(1.000)
(877)
(+)
Baixas
de
deprec./Amortiz.
�
15
223
6
244
recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método
(1.081)
(951)
(4)
(15) (198)
(5) (222)
de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recupe- (-) Depreciações/Amortiz.��������
17
Resultado
financeiro
líquido
31.12.2020
31.12.2019
21
33
37
43
586
rável. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros Saldo líquido em 31.12.2020�� 452
Receitas Financeiras
efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros 8 - Fornecedores
31.12.2020 31.12.2019
Sobre aplicações financeiras ��������������������������������
196
249
seria imaterial� Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: Ativos Fornecedores nacionais (i) �������������������������������������
1.279
529
7
137
financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado,
1.279
529 Juros �����������������������������������������������������������������������
são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada
(-) PIS e COFINS s/receitas financeiras �����������������
(9)
(18)
período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconheci- (i) Representado basicamente por faturas em aberto de fornecedores de insu- Total �����������������������������������������������������������������������
194
368
das se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável mos e serviços utilizados nas operações da Companhia.
Despesas Financeiras
do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido 9 - Empréstimos e financiamentos: a) Composição
(12)
(11)
ModaCirculante
Não Circulante Bancária ����������������������������������������������������������������
após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros esti(9)
(15)
lidade Taxa 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 Juros ���������������������������������������������������������������������
mados desse ativo. (ii) Passivos financeiros não derivativos: A Companhia
Encargos s/financiamentos �����������������������������������
(11)
(11)
reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na Banco
(32)
(37)
Bradesco S�A� � Finame TJLP
76
76
153
229 Total �����������������������������������������������������������������������
data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo
76
76
153
229 Resultado Financeiro Líquido �����������������������������
162
331
dos passivos designados pelo valor justo registrados no resultado) são reco-
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18 - Despesas de IRPJ e CSLL: Conciliação da despesa de imposto de renda
e contribuição social no resultado:
31.12.2020 31.12.2019
Lucro antes do IR e Contribuição Social �����������������������
2.837
3.623
IR e Contribuição Social às alíquotas nominais (34%) �
(965)
(1.232)
Efeito do Imp. de Renda e Contribuição Social sobre:
Adições permanentes ���������������������������������������������������
(87)
(5)
Adições temporárias �����������������������������������������������������
(192)
(84)
Exclusões temporárias��������������������������������������������������
82
192
Outros ����������������������������������������������������������������������������
45
43
Despesa c/Imposto de Renda e Contribuição Social ���
(1.117)
(1.085)
Despesas de Contribuição Social ��������������������������������
(307)
(299)
Despesa de Imposto de Renda ������������������������������������
(810)
(786)
(1.117)
(1.085)
Alíquota efetiva de IR e Contribuição Social �����������������
39%
30%

19 - Gestão de riscos financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas
de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar
e analisar os riscos, definir limites de riscos, controles apropriados e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os
sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de
mercado e atividades da Companhia. As atividades da Companhia as expõem
a diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e exposição a
risco de taxa de juros. A gestão de risco da Companhia concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar os potenciais efeitos
adversos no seu desempenho financeiro. A gestão de risco é pautada pela identificação, mensuração e mitigação dos riscos mapeados para todos os negócios
da Companhia� b) Gerenciamentos de Riscos: A Companhia está exposta: (i)
a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não ter caixa suficiente para
atender suas necessidades operacionais; (ii) aos riscos de mercado, decorrentes de variações das taxas de juros e preços; e (iii) aos riscos de crédito, decor-

rentes da possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes em aplicações
financeiras e contas a receber. A gestão de riscos de liquidez, de mercado e de
crédito se dá através de mecanismos de manutenção de caixa mínimo e acompanhamento do mercado financeiro, buscando minimizar a exposição dos ativos
e passivos, de modo a proteger a rentabilidade dos contratos e o patrimônio.
DIRETORIA
Antonio Carlos Ferrari Salmeron
Hudson Bonno
Ricardo Mota de Farias
CONTADOR
Walter Luis da Silva Junior
CRC-RJ 093.575/O-7

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
EMPRESA BRASILEIRA DE MEIO AMBIENTE S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis Empresa Brasileira
de Meio Ambiente S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira, da Empresa Brasileira de Meio Ambiente
S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os
seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e
médias empresas (NBC TG 1000).
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria� Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”� Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros assuntos - Auditoria dos valores correspondentes ao exercício
anterior: Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019, apresentados para fins de comparação, foram examinados por
outros auditores independentes que emitiram relatório datado de 25 de
março de 2020, sem modificação.
Responsabilidades da administração e da governança pelas
demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração
e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias

empresas (NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias
empresas) e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis,
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis�
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude

pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais. • obtivemos entendimento
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Companhia. • avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. • concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia� Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
operacional. • avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências
significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido
identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021.

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC SP 025.583/O-1

Marcio Romulo Pereira
CT CRC RJ 076774-O – 7

Três perguntas: o setor aéreo brasileiro e suas perspectivas
Por Jorge Priori

O

setor
aéreo
brasileiro foi um
dos que mais
sofreu os efeitos da pandemia. Nas semanas de
março e abril de 2020, as
ações da Azul e da Gol
despencaram na B3. Com
o tempo, elas voltaram a se
recuperar, mas ainda estão
distantes das cotações prépandemia.
Apesar dos últimos
meses não terem sido favoráveis, o setor aéreo
brasileiro viu a organização
da Itapemirim Transportes
Aéreos (ITA), que já tem
três A320 em sua frota, e
que possui o início da sua
operação previsto para o
final de junho. Nos últimos
dias, a Gol anunciou a compra da MAP Linhas Aéreas,
empresa regional que opera
nos estados do Amazonas
e Pará. Também tivemos
notícias sobre o interesse
da Azul na compra da operação brasileira da Latam,
classificado pelo Bradesco
BBI como muito provável.
Para entendermos um
pouco mais sobre as perspectivas do setor aéreo
brasileiro, a recuperação
deste setor no exterior e
os principais pontos de
atenção neste momento,
conversamos com João
Daronco, analista de investimentos (CNPI) da Suno
Research.
Como está o setor

aéreo brasileiro? Quais
são as suas perspectivas?
O setor aéreo como um
todo sofreu muito com a
pandemia da Covid-19.
Durante o último ano,
tivemos uma disparada
do dólar e do preço dos
combustíveis, aliado a diminuição do fluxo de passageiros, o que causou
quedas substanciais na
lucratividade das empresas do setor. Vejo o curto
prazo ainda imprevisível,
mas a expectativa para o
segundo trimestre de 2021
não é muito otimista.
Foi exatamente no segundo trimestre de 2021
que a Covid atingiu o pico
e, apesar do número de
novos casos ter tido leve
declínio, ainda está em um
patamar muito elevado. Se
os números se mantiverem
assim, poderemos ter o pior trimestre da Covid, em
número de casos.
Mesmo assim, algumas
empresas aéreas estão bastante otimistas, tendo em
vista a curva de vacinação. E, de fato, se a vacinação correr bem, como
o Ministério da Saúde
afirma, podemos ver uma
recuperação do segmento
para o segundo semestre
do ano.
Sobre o futuro das viagens aéreas, ainda é bastante
incerto à luz da pandemia,
especialmente em se tratando de viagens internacionais. As viagens a negócios

também devem demorar a
se recuperar, mais do que as
viagens a lazer. Quando pegamos um histórico, vemos
que as viagens a lazer
demonstram rápida recuperação, enquanto as viagens
a trabalho demoram anos
para se recuperar.
Por exemplo, após o 11
de Setembro (2001), o segmento de viagens a trabalho demorou 4 anos para
retornar aos níveis normais.
Após a crise de 2008, esse
segmento nunca se recuperou totalmente. Inclusive,
antes da pandemia estava
em níveis abaixo dos pré2008. Isso sem mencionar
a disseminação do trabalho
remoto, acelerado pela pandemia. A McKinsey estima
que, quando esse segmento
se recuperar, estabilizar-se-á
em 80% do patamar préCovid.
Dessa forma, o setor
aéreo é totalmente dependente do controle da doença. Enquanto os números
da Covid estiverem altos,
as autoridades vão impor
restrições, o que manterá
o tráfego aéreo baixo.
Tentar prever a recuperação do setor aéreo do Brasil é uma tarefa bastante
desafiadora, mas acredito
que teremos um destravamento deste segmento a
partir do avanço da vacinação. O grande driver
continua sendo o número
de casos da Covid. À medida que a situação piora,
as autoridades aumentam

as restrições e o tráfego
aéreo diminui.
Como está o processo
de recuperação do setor
aéreo no exterior?
O setor aéreo no exterior
também sofreu bastante
com a pandemia. A McKinsey estima que o tráfego
aéreo só voltará aos níveis
de 2019 por volta de 2024.
A pandemia afetou muitos negócios, mas acredito
que nenhum tenha sido tão
afetado quanto o setor de
transporte aéreo. O setor
aéreo global teve receita de
US$ 330 bilhões em 2020,
40% da de 2019, a mesma
receita de 2000.
A queda de receitas afeta especialmente o setor
aéreo pois esse tem custos
fixos altíssimos. Manter as
aeronaves paradas no chão
custa muito às companhias. Inclusive, a queda do
faturamento pode levar essas companhias a situações
muito precárias ou até mesmo à falência.
Em relação à situação
global, apesar de estar muito aquém dos níveis préCovid (quase 70%), nos
últimos meses o setor tem
mostrado uma recuperação,
impulsionada pelas viagens
domésticas, que apresentam
queda de apenas 32% (2021
x 2019).
Porém, as viagens internacionais ainda estão muito em
baixa. O tráfego de passageiros melhorou em março,
mas permaneceu significa-

tivamente abaixo dos níveis
pré-Covid, queda de 89%
(2021 x 2019) devido às rígidas restrições de viagens.
Os Estados Unidos vêm
se recuperando bem. Uma
pesquisa realizada pelo
Goldman Sachs mostra
que os setores sensíveis à
pandemia, como o setor
hoteleiro e o aéreo, estão
tendo uma forte recuperação no país, principalmente
a partir de março e abril. O
setor hoteleiro já está em
77% do faturamento préCovid. A recuperação deverá ser impulsionada pela
campanha de vacinação em
massa que vem ocorrendo
no país.
Devemos aguardar e ver
qual será o ritmo de recuperação que esses países deverão ter e a retomada das
viagens internacionais.
Na sua opinião, quais
são os principais pontos
de atenção do setor aéreo
brasileiro nesse momento?
Acredito que podemos
dividir os pontos de atenção em quatro:
– Volatilidade do câmbio:
Parte dos custos das companhias aéreas são dolarizados, o que faz com que a volatilidade do câmbio impacte
diretamente nos seus resultados. Investidores desses segmentos deverão ficar atentos
a como o câmbio irá variar e
quanto isso irá impactar nas
empresas aéreas.
– Volatilidade do com-

bustível: O segundo ponto
é a volatilidade do combustível. Durante a Covid,
tivemos uma forte variação neste insumo, que
representa grande parte
dos custos das empresas
aéreas.
– Segunda onda da Covid: Apesar de ainda estar
bastante aquém dos níveis
pré-Covid, o setor global
está se recuperando. O Brasil é uma exceção a essa
regra. O tráfego doméstico
em março, diferentemente
da maioria dos países, foi
pior que o de fevereiro,
apresentando uma queda
de 54% YoY [sobre mesmo mês do ano anterior],
ante 32% do mundo. Isso
ocorreu devido à segunda
onda da Covid, que impactou o mercado doméstico
brasileiro. Caso tenhamos
uma continuação desta segunda onda, ou até uma terceira onda, o setor pode ser
bastante impactado.
– Andamento da vacinação: Por fim, temos a vacinação. Se o Brasil seguir o
mesmo caminho dos EUA,
o mercado deverá se recuperar fortemente em 2022.
Existem algumas estimativas que colocam a pandemia no Brasil de 8 a 10
semanas atrás dos EUA. Eu
sou um pouco mais pessimista quanto a isso. O
andamento da vacinação é
um fator ao qual os investidores devem estar atentos e
deverá ter reflexo direto no
setor aéreo.
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OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE MAIO
DE 2021 (EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO). 1. Data, Hora e Local: No dia 27 de maio
de 2021, às 15:00 horas, por meio de sala virtual organizada pela OceanPact Serviços
Marítimos S.A. (“Companhia”), de acordo com o artigo 121, parágrafo único, da Lei
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). 2. Presenças: Presentes
acionistas titulares de ações ordinárias representativas de 59,59% do capital social,
por meio da participação em sala virtual e do envio de boletins de voto a distância por
ocasião da primeira convocação, nos termos do artigo 127 da Lei das S.A. e dos artigos
21-V e 21-X da Instrução CVM nº 481/2009. 3. Convocação: O edital de segunda
convocação foi publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro em suas edições dos dias
13 de maio, 14 de maio, e 17 de maio de 2021, respectivamente nas páginas 5, 15,
e 12, respectivamente, e no jornal Monitor Mercantil em suas edições de 13 de maio,
14 de maio, e 15, 16 e 17 de maio de 2021, nas páginas 5, 9, e 8, respectivamente,
conforme o disposto no artigo 124 da Lei das S.A. 4. Mesa: Sr. Marcelo Fernandez
Trindade – Presidente; e Sr. Thiago Borges Paes de Lima – Secretário. 5. Ordem do
Dia: Deliberar sobre (i) a alteração do caput da Cláusula 5ª e (ii) a exclusão da Cláusula
58 do Estatuto Social da Companhia e (iii) a consequente consolidação do Estatuto
Social. 6. Deliberações: Tendo sido aprovadas a lavratura da ata sob a forma de
sumário e a sua publicação com a omissão de eventuais assinaturas dos acionistas
presentes, conforme autorizado pelo artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A.,
os acionistas deliberaram aprovar, por unanimidade de votos, conforme mapa da
votação constante do Anexo I à presente ata: (i) a alteração do caput da Cláusula 5ª do
Estatuto Social da Companhia de forma a refletir o aumento de capital deliberado pelo
Conselho de Administração em reunião realizada em 10 de fevereiro de 2021, o qual
passou de R$ 42.999.411,44 (quarenta e dois milhões, novecentos e noventa e nove
mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 842.999.412,29
(oitocentos e quarenta e dois milhões novecentos e noventa e nove mil quatrocentos
e doze reais e vinte e nove centavos), passando a vigorar com a seguinte redação:
Cláusula 5ª. O capital social da Companhia é de R$ 842.999.412,29 (oitocentos e
quarenta e dois milhões novecentos e noventa e nove mil quatrocentos e doze reais
e vinte e nove centavos), dividido em 199.959.554 (cento e noventa e nove milhões
novecentas e cinquenta e nove mil quinhentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias,
nominativas, sem valor nominal. (ii) a exclusão da Cláusula 58 do Estatuto Social da
Companhia, tendo em vista o término de seu período de incidência dada a entrada
em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado celebrado entre a Companhia
e a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e do Contrato de Escrituração celebrado com o
escriturador; e (iii) em decorrência das deliberações acima, a consolidação do Estatuto
Social da Companhia, nos termos do Anexo II desta ata. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos desta Assembleia, tendo sido
lavrada a presente ata, que, após projetada e lida, foi aprovada pelos presentes, os
quais são considerados dela subscritores, nos termos da Instrução CVM nº 481/09. 8.
Declaração: A mesa declara, para os devidos fins, que a presente Assembleia Geral
Extraordinária atendeu aos requisitos legais e regulamentares para sua realização
de forma digital, em especial o disposto na Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e
certificam a presença dos acionistas que constam da Lista de Presença. Certifico que
a presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 27 de maio
de 2021. Thiago Borges Paes de Lima - Secretário
Anexo I. Mapa de Votação da AGE Realizada Em 27.05.2021
Número de votos
Deliberação
Votos a
Votos Abstenções
Favor Contrários / Em branco
1. Deliberar sobre a alteração do caput
da Cláusula 5ª, a exclusão da Cláusula 58,
e a consequente consolidação do Estatuto
118.007.355
0
0
Social da Companhia, conforme Proposta da
Administração
Anexo II. Estatuto Social da Oceanpact Serviços Marítmos S.A.. Capítulo I. Denominação, objeto, sede e duração. Cláusula 1ª. A OceanPact Serviços Marítimos
S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações que se rege pelo presente Estatuto
Social e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. §1º. Com o ingresso da
Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado” e
“B3”, respectivamente), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores (se houver), administradores e membros do conselho fiscal, quando
instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado (“Regulamento do Novo
Mercado”). §2º. A Companhia seus acionistas, incluindo acionistas controladores,
membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando
instalado, deverão observar os prazos, as obrigações e os procedimentos previstos no
Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da B3, no Manual do Emissor da B3 e no Regulamento do Novo Mercado.
Cláusula 2ª. A Companhia tem como objeto social (i) o treinamento e consultoria em
serviços de meio ambiente, energia, logística e marítimos; (ii) serviços em campo na
aquisição de dados, medições e monitoramento ambiental; (iii) a criação e invenção
de produtos e soluções nas áreas marítimas e ambiental; (iv) especificação, execução
e análise de levantamentos hidrográficos; (v) operação, manutenção e aluguel de
equipamentos de combate a derramamento de óleo e emergências ambientais; (vi)
proteção ambiental; (vii) navegação de apoio marítimo e apoio portuário; (viii) afretamento ou aluguel de embarcações próprias ou de terceiros para apoio as operações
de exploração e produção de petróleo, energia eólica, ondomotriz e maremotriz ou
qualquer outra atividade marítima, com ou sem tripulação; operação e locação de
Veículos de Operação Remota (ROV); (ix) serviços de aquisição de imagens e dados
através de embarcações e veículos tripulados ou não, e (x) a participação no capital
social de outras sociedades. Cláusula 3ª. A Companhia tem sede e foro na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802
(10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, podendo,
por deliberação de sua Diretoria, abrir, manter e fechar filiais, escritórios e agências em
todo o território nacional e no exterior. Cláusula 4ª. O prazo de duração da Companhia
é indeterminado. Capítulo II. Capital social e ações. Cláusula 5ª. O capital social da
Companhia é de R$ 842.999.412,29 (oitocentos e quarenta e dois milhões novecentos
e noventa e nove mil quatrocentos e doze reais e vinte e nove centavos), dividido em
199.959.554 (cento e noventa e nove milhões novecentas e cinquenta e nove mil
quinhentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
§1º. A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite total de
300.000.000 (trezentas milhões) ações ordinárias, por deliberação do Conselho de
Administração, independentemente de reforma estatutária, hipótese em que competirá a este órgão a fixação do preço de emissão e do número de ações a ser emitido,
bem como as demais condições da respectiva subscrição e integralização, inclusive a
eventual destinação de parte do preço de emissão à conta de reserva de capital. §2º.
Todas as ações de emissão da Companhia são escriturais e mantidas em conta de
depósito, junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), em nome de seus titulares, sem emissão de certificados. §3º. O custo de
transferência das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela
instituição escrituradora, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de
ações. Cláusula 6ª. É vedada à Companhia a emissão de ações preferenciais e de
partes beneficiárias. Parágrafo Primeiro. A Companhia poderá, dentro do limite do
capital autorizado, emitir bônus de subscrição, a serem alienados ou atribuídos como
vantagem adicional quando da emissão de outros valores mobiliários, e que conferirão
aos seus titulares o direito de subscrever ações da Companhia. Parágrafo Segundo.
Em caso de mora do acionista na integralização do capital subscrito, a dívida será
atualizada monetariamente com base da variação do IGP-M da Fundação Getúlio
Vargas e sobre o valor assim apurado incidirão tanto juros de 1% ao mês, observado
o limite total da taxa legal de juros aplicável, se houver, e quanto multa moratória de
10%, sem prejuízo das alternativas asseguradas à Companhia em lei e no boletim de
subscrição e das sanções legais aplicáveis. Cláusula 7ª. Na emissão, dentro do capital autorizado, de ações, debêntures conversíveis em ações, ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública
ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, a Companhia poderá excluir o direito de preferência para os antigos acionistas ou reduzir o prazo de seu
exercício. Cláusula 8ª. A Companhia poderá outorgar ações ou opções de compra de
ações de sua emissão nos termos de planos de outorga de ações ou de opções de
compra de ações de sua emissão aprovados pela Assembleia Geral, em favor de administradores, empregados e prestadores de serviços da Companhia ou de suas controladas. Parágrafo Primeiro. A outorga de opções de compra de ações, nos termos
deste artigo, observará o limite do capital autorizado, inexistindo direito de preferência
na outorga ou no exercício das opções, conforme o disposto na Lei n° 6.404/76 (“Lei
das Sociedades por Ações”). Cláusula 9ª. Nas deliberações da Assembleia Geral,
cada ação ordinária conferirá um voto a seu titular. Capítulo III. Assembleia geral.
Cláusula 10. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro)
meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que o
interesse social o exigir, segundo as regras deste Estatuto, e observado o disposto na
Lei das Sociedades por Ações. §1º. A Assembleia Geral poderá ser realizada presencialmente, de modo parcialmente digital ou exclusivamente digital, conforme a regulamentação aplicável. §2º. Os documentos pertinentes à matéria a ser deliberada nas
Assembleias Gerais deverão ser colocados à disposição dos acionistas, na sede da
Companhia, na data da publicação do primeiro anúncio de convocação, ressalvadas
as hipóteses em que a lei ou a regulamentação vigente exigirem a observância de
prazo maior. §3º. A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a
presença de acionistas representando ao menos 25% do capital social, salvo quando
a lei exigir quórum mais elevado, e, em segunda convocação, com qualquer número
de acionistas, sem prejuízo, em ambos os casos, do quórum de deliberação estabelecido em lei ou neste Estatuto. Cláusula 11. A Assembleia Geral será convocada pelo
Conselho de Administração da Companhia e presidida pelo Presidente do Conselho
de Administração ou por quem este indicar. Na ausência do Presidente e de indicação
deste, a Assembleia Geral será presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou por quem este indicar. Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente
do Conselho de Administração bem como de qualquer indicação destes, o Presidente
da Assembleia será escolhido pela maioria dos acionistas presentes. O Presidente da
Mesa escolherá um dos presentes para secretariar os trabalhos. Cláusula 12. O acionista que desejar participar da Assembleia Geral da Companhia deverá, com no mínimo 2 (dois) dias de antecedência, apresentar: (i) comprovante expedido pela instituição depositária das ações escriturais ou em custódia de sua titularidade; (ii) os documentos que comprovem os poderes do representante legal do acionista, se aplicável;
e (iii) na hipótese de representação do acionista por procuração, o respectivo instrumento de mandato outorgado na forma da lei e deste Estatuto Social. O acionista ou
seu representante legal deverão comparecer à Assembleia Geral munidos de documentos que comprovem sua identidade. §1º. Inobstante o disposto no caput, o acionista que comparecer presencialmente à Assembleia Geral, realizada de modo presencial ou parcialmente digital, munido dos documentos referidos na Cláusula 12
acima, até o momento da abertura dos trabalhos, poderá participar e votar, ainda que
tenha deixado de apresentá-los previamente. §2º. O acionista que pretender participar
digitalmente de Assembleia Geral em que isto seja permitido, deverá necessariamente realizar o depósito prévio antecipado dos documentos, como estabelecido no caput,
fornecendo ainda as eventuais informações e documentos adicionais necessários à
viabilização da participação digital, sob pena de não ser admitido no conclave. Cláusula 13. Ressalvadas as exceções previstas em lei ou no Regulamento do Novo
Mercado, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos
dos presentes, não se computando as abstenções e os votos nulos ou em branco.
Cláusula 14. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata, a
qual será assinada pelos integrantes da mesa e pelo menos por acionistas suficientes
à formação da maioria, observando-se a legislação e a regulamentação aplicáveis em
relação aos acionistas que enviem boletim de voto a distância ou participem por meio
digital. Cláusula 15. Consideram-se presentes à Assembleia Geral e subscritores da
respectiva ata os acionistas que tenham enviado boletim de voto a distância válido ou
que registrem sua presença a distância, na forma prevista pela regulamentação da
CVM. Cláusula 16. AAssembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos
administradores e do Conselho Fiscal. Parágrafo Único. Observado o limite da remuneração global aprovado pela Assembleia Geral, caberá ao Conselho de Administração fixar a remuneração individual de seus membros e dos membros da Diretoria.
Cláusula 17. Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em
lei ou neste Estatuto Social, deliberar sobre as seguintes matérias: (i) contas dos administradores e demonstrações financeiras; (ii) destinação do lucro líquido do exercício
e distribuição de dividendos, ressalvado o disposto na Cláusula 44 abaixo; (iii) eleição

e destituição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se
instalado; (iv) alteração do Estatuto Social da Companhia; (v) aumento ou redução do
capital social da Companhia, sem prejuízo da autorização constante no parágrafo 1º
da cláusula 5ª; (vi) fusão, cisão, incorporação ou incorporação de ações envolvendo a
Companhia; (vii) proposta de saída da Companhia do Novo Mercado e cancelamento
do registro de companhia aberta; (viii) suspensão do exercício de direitos de acionista,
na forma do disposto no Artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações; (ix) dissolução,
liquidação (incluindo a cessação do estado de liquidação), pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, ou de suas controladas; e (x) negociação, pela Companhia, de ações de sua própria emissão, se o Conselho de Administração não for competente segundo a regulamentação em vigor. Parágrafo único. Em
nenhuma hipótese o Presidente da Assembleia computará voto proferido com infração
a acordo de acionistas devidamente arquivado na Companhia, qualquer que seja a
alegação formulada pelo acionista visando à aceitação de seu voto. Capítulo IV. Administração da Companhia. Cláusula 18. A Companhia será administrada por um
Conselho de Administração e uma Diretoria. Parágrafo Único. A investidura dos administradores independerá de caução ou outra garantia, e dar-se-á pela assinatura do
respectivo termo de posse, que deverá contemplar sua sujeição à cláusula compromissória estabelecida na Cláusula 55. Cláusula 19. Os cargos de presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia
não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exceto em decorrência de vacância, observados os prazos e obrigações de divulgação e regularização previstos no
Regulamento do Novo Mercado. Cláusula 20. Os administradores poderão participar
nos lucros, na forma da lei. Conselho de Administração. Composição. Cláusula 21.
O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo,
9 (nove) membros titulares e até igual número de suplentes, eleitos e destituíveis pela
Assembleia Geral para mandatos unificados de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. §1º. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão
eleitos pelo Conselho de Administração na primeira reunião após a posse de seus
membros para um novo mandato, ou posterior à eleição do substituto, em caso de
vacância de qualquer daqueles cargos, observado o disposto nas Cláusulas 28 e 29
abaixo. §2º. O Conselho de Administração adotará um Regimento Interno que disporá,
dentre outras matérias julgadas convenientes, sobre seu próprio funcionamento, direitos e deveres dos seus membros e seu relacionamento com a Diretoria e demais órgãos sociais. §3º. A indicação de membros ao Conselho de Administração deverá
observar os requisitos previstos na Política de Indicação da Companhia, no Estatuto
Social, no Regulamento do Novo Mercado, na Lei das Sociedades por Ações, bem
como nas demais legislações e regulamentações aplicáveis. §4º. Respeitado o disposto no caput desta Cláusula, o número de membros que integrarão o Conselho de
Administração em cada gestão deverá ser fixado em cada Assembleia Geral, cuja
ordem do dia inclua a eleição da totalidade de seus membros. Cláusula 22. Dos
membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento),
o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do
Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Único. Quando, em decorrência da aplicação do
percentual referido no caput desta Cláusula, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.
Eleição. Cláusula 23. Ressalvada a hipótese de adoção do procedimento de voto
múltiplo e a possibilidade de eleição em separado nas hipóteses legais, a eleição dos
membros do Conselho de Administração dar-se-á pelo sistema de chapas. §1º. Na
eleição de que trata esta Cláusula, somente poderão concorrer as chapas: (a) indicadas pelo Conselho de Administração; ou (b) que sejam indicadas, na forma prevista no
§3º desta Cláusula, por qualquer acionista ou conjunto de acionistas. §2º. O Conselho
de Administração deverá, na data da convocação da Assembleia Geral destinada a
eleger a totalidade dos membros do Conselho de Administração, disponibilizar aos
acionistas as informações e declarações relativas a cada um dos integrantes da chapa
por ele indicada, nos termos exigidos pela legislação e regulamentação vigentes, bem
como pela Política de Indicação da Companhia, inclusive com relação à caracterização dos candidatos como independentes nos termos do Regulamento do Novo Mercado. §3º. Os acionistas ou conjunto de acionistas que desejarem apresentar outra
chapa para concorrer aos cargos no Conselho de Administração deverão encaminhar
à Companhia as informações, documentos e declarações a que se refere o Parágrafo
anterior, cabendo à Companhia, após a devida conferência, proceder à respectiva
divulgação nos termos da regulação vigente. §4º. A mesma pessoa poderá integrar
duas ou mais chapas, inclusive aquela indicada pelo Conselho de Administração. §5º.
Cada acionista somente poderá votar em uma chapa, sendo declarados eleitos os
candidatos da chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral. Cláusula 24. Não obstante o disposto na Cláusula 23 acima, na eleição do Conselho de
Administração é facultado aos acionistas requerer, na forma da lei, a adoção do processo de voto múltiplo, desde que o façam, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas
antes da Assembleia Geral. §1º. A Companhia, imediatamente após o recebimento
válido do pedido de adoção do voto múltiplo, deverá divulgar comunicação informando
a sua adoção, nos termos da regulamentação aplicável. §2º. Na hipótese de adoção
do processo de voto múltiplo, deixará de haver a eleição por chapas, passando a ser
considerados candidatos os integrantes das chapas de que trata a Cláusula 23, bem
como os candidatos que vierem a ser indicados por acionistas para eleição pelo processo de voto múltiplo, desde que sejam apresentadas à Assembleia Geral as informações e declarações referentes a tais candidatos a que se refere o §2º da Cláusula
23 deste Estatuto. Cláusula 25. Caso a Companhia venha a estar sob controle de
determinado acionista ou grupo de acionistas, será permitido a acionistas representando 10% (dez por cento) do capital social requerer e promover a eleição em separado de um membro do Conselho de Administração e seu respectivo suplente, na forma
prevista no §4º do Artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações, desde que, para tais
fins, tais acionistas comprovem a titularidade ininterrupta do referido percentual mínimo de participação acionária durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da respectiva Assembleia Geral. Reuniões e Substituições. Cláusula 26. O Conselho de Administração deverá se reunir, ordinariamente,
no mínimo a cada 3 (três) meses, conforme calendário aprovado por seus membros
anualmente, e, extraordinariamente, quando necessário aos interesses sociais, mediante convocação por escrito entregue aos demais membros do Conselho de Administração. §1º. As convocações das reuniões do Conselho de Administração deverão
ser realizadas com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência, em primeira convocação, e 2 (dois) dias, em segunda convocação, por escrito, por meio de carta, telegrama,
fax, e-mail ou outra forma que permita a comprovação do recebimento pelo destinatário, contendo a indicação de data, hora, local da reunião e ordem do dia. §2º. As reuniões serão convocadas pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou por 2 (dois) de seus membros em conjunto. §3º. As reuniões do Conselho de Administração instalar-se-ão com a presença da maioria dos seus membros
em exercício, e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes.
§4º. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular
a reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração.
Cláusula 27. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas preferencialmente na sede social da Companhia, podendo também ser realizadas em outros
locais no município do Rio de Janeiro, e serão presididas pelo Presidente do Conselho
de Administração ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração. Na ausência de ambos, a reunião será presidida por um conselheiro indicado
pela maioria dos conselheiros presentes à referida reunião. §1º. O Conselho de Administração poderá convidar membros da Diretoria e outros órgãos ou departamentos
da Companhia, bem como eventuais terceiros, para fins de discussão, apresentação
de informações e esclarecimentos de assuntos do interesse da Companhia e de suas
Controladas, ou que sejam úteis ou necessários à deliberação de matéria que constar
da ordem do dia. §2º. Os membros do Conselho de Administração poderão participar
das reuniões por meio de vídeo conferência ou conferência telefônica, ou por qualquer
outro meio de comunicação que permita a identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, os
conselheiros serão considerados presentes à reunião e deverão assinar a correspondente ata ou enviar por escrito, inclusive por meio eletrônico, sua concordância com o
respectivo conteúdo. §3º. Das reuniões do Conselho de Administração, serão lavradas
atas em livro próprio, tornando-se válidas e efetivas com a assinatura ou concordância
expressa, nos termos do §2º desta Cláusula, de tantos membros quantos bastem para
constituir o quórum requerido para aprovação das matérias constantes da respectiva
ordem do dia. Cláusula 28. No caso de ausência, impedimento ou vacância de cargo
exercido por qualquer membro efetivo do Conselho de Administração, suas funções
de conselheiro deverão ser assumidas pelo respectivo suplente, se houver, durante a
ausência ou impedimento temporário ou após a constatação do impedimento definitivo ou vacância. Não havendo suplentes, nos casos de ausência ou impedimento
temporário que não superem 90 (noventa) dias (exceto se diversamente deliberado
pelo Conselho de Administração), preservar-se-á o funcionamento do Conselho de
Administração, desde que respeitado o número mínimo de membros. Nos demais
casos, observar-se-á o disposto na Cláusula 29 abaixo. Cláusula 29. Em caso de
impedimento definitivo ou vacância de qualquer dos cargos de membro do Conselho
de Administração, caberá aos conselheiros remanescentes nomear o substituto, que
servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente, quando um novo membro titular
e, se for o caso, seu respectivo suplente, serão eleitos e permanecerão no cargo até o
final do mandato do membro substituído. Ocorrendo impedimento definitivo ou vacância da maioria dos cargos do Conselho de Administração, deverá ser imediatamente
convocada Assembleia Geral para eleger os substitutos, os quais deverão completar
o mandato dos substituídos. Parágrafo Único. Em caso de ausência, impedimento
ou vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, as funções de
presidência do órgão serão assumidas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração durante a ausência ou impedimento ou após a vacância, sem prejuízo, se
aplicável, da eventual indicação de substituto para sua posição de Conselheiro, nos
termos do caput desta Cláusula. Competência. Cláusula 30. Compete ao Conselho
de Administração da Companhia, além das demais atribuições previstas em lei ou
neste Estatuto Social: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e das
sociedades sob seu controle; (ii) eleger e destituir Diretores da Companhia e fixar-lhes
as atribuições, observado o disposto no presente Estatuto Social; (iii) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração pela Companhia ou pelas sociedades sob seu controle, e quaisquer outros atos; (iv) convocar as
assembleias gerais; (v) manifestar-se sobre o relatório da administração, as contas da
Diretoria e todas as demonstrações financeiras da Companhia, submetendo-as à
aprovação da Assembleia Geral quando for o caso; (vi) fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, observado o limite da remuneração
global aprovado pela Assembleia Geral; (vii) definir os critérios gerais de remuneração
e política de benefícios dos administradores da Companhia, e, sempre que julgar necessário, das sociedades sob seu controle; (viii) aprovar programas de remuneração
com base em ações, observados os planos aprovados em Assembleia Geral; (ix)
apresentar à assembleia geral chapa para eleição dos membros do Conselho de Administração, na forma da Cláusula 23 deste Estatuto Social; (x) propor à assembleia
geral a destinação do resultado do exercício, observado o disposto na Cláusula 43
deste Estatuto Social; (xi) aprovar levantamento de balanços em períodos inferiores
ao exercício social, bem como a distribuição de dividendos intercalares e intermediários e o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, nos termos da legislação
aplicável e da Cláusula 44 deste Estatuto; (xii) deliberar sobre a emissão pública ou
privada de debêntures não conversíveis, notas promissórias e outros títulos e valores
mobiliários não conversíveis em ações; (xiii) deliberar sobre a emissão de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capital
autorizado da Companhia; (xiv) deliberar sobre a celebração de instrumentos, contratos, protocolos e quaisquer outros documentos relativos a operações de incorporação,
fusão, cisão, incorporação de ações ou quaisquer reorganizações societárias que
envolvam a Companhia, bem como sobre a submissão à Assembleia Geral de propostas relativas a tais temas; (xv) submeter à Assembleia Geral propostas que envolvam dissolução, liquidação (incluindo a cessação do estado de liquidação), pedido de
falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, ou de suas controladas, bem como acerca de reforma deste Estatuto; (xvi) autorizar a aquisição de ações
da Companhia para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação, observadas as disposições e restrições legais e regulamentares aplicáveis; (xvii)
aprovar e alterar o Plano de Negócios Anual da Companhia e de suas controladas;
(xviii) aprovar a tomada de empréstimos, obtenção de financiamentos e qualquer ato
que implique endividamento da Companhia que não esteja previsto no Plano de Negócios Anual da Companhia, (a) em montante igual ou superior, em uma única opera-

ção ou em um conjunto de operações relacionadas, a 5% do total de endividamento
da Companhia com base em suas últimas informações financeiras trimestrais divulgadas com revisão do auditor independente (ou de suas demonstrações financeiras
anuais auditadas, se forem mais recentes), ou (b) em montante igual ou superior, em
uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a 2,5% do total
de endividamento da Companhia, com base em suas últimas informações financeiras
trimestrais divulgadas com revisão do auditor independente (ou de suas demonstrações financeiras anuais auditadas, se forem mais recentes), caso o índice de endividamento líquido consolidado da Companhia e suas controladas, consideradas em
conjunto, resultante da divisão de sua dívida líquida pelo EBITDA, seja superior a 2,5x;
(xix) aprovar a aquisição ou alienação de ativos da Companhia ou a criação de quaisquer ônus ou gravames sobre os ativos da Companhia que não esteja prevista no
Plano de Negócios Anual da Companhia, em montante igual ou superior, em uma
única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 25.000.000,00
(vinte e cinco milhões de reais); (xx) aprovar a participação em novas sociedades em
montante superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (xxi) aprovar a celebração de transações com partes relacionadas cujo valor envolvido, em uma única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, exceda R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), se limite mínimo de valor inferior a este não for imposto pela Política
de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; (xxii) aprovar a celebração
pela Companhia de acordos de acionistas em sociedades nas quais detenha participação; (xxiii) sem prejuízo do disposto no inciso “xxi” acima, aprovar a outorga de garantias de qualquer natureza pela Companhia em favor de controladas ou coligadas
da Companhia, (a) em montante igual ou superior, em uma única operação ou em um
conjunto de operações relacionadas, a 5% do total de endividamento da Companhia
com base em suas últimas informações contábeis trimestrais divulgadas com revisão
do auditor independente (ou de suas demonstrações financeiras anuais auditadas, se
forem mais recentes), ou (b) em montante igual ou superior, em uma única operação
ou em um conjunto de operações relacionadas, a 2,5% do total de endividamento da
Companhia com base em suas últimas informações contábeis trimestrais divulgadas
com revisão do auditor independente (ou de suas demonstrações financeiras anuais
auditadas, se forem mais recentes), caso o índice de endividamento líquido consolidado da Companhia e suas controladas, consideradas em conjunto, resultante da
divisão de sua dívida líquida pelo EBITDA, seja superior a 2,5x; (xxiv) ressalvadas as
demais atribuições previstas nesta Cláusula, aprovar a celebração de quaisquer outros contratos, de qualquer natureza, pela Companhia, que não estejam previstos no
Plano de Negócios Anual da Companhia, em montante igual ou superior, em uma
única operação ou em um conjunto de operações relacionadas, a R$ 25.000.000,00
(vinte e cinco milhões de reais); (xxv) escolher e destituir os auditores independentes
da Companhia, considerada a manifestação do Comitê de Auditoria e Compliance; e
(xxvi) deliberar sobre a escolha de empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da Companhia para fins da OPA por Atingimento de Participação Relevante; (xxvii) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de
qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de
emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até
15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que
deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de
aquisição de ações quanto ao interesse da Companhia e do conjunto de seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações;
(ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iii)
eventuais alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações disponíveis
no mercado; (xxviii) aprovar as políticas corporativas, conforme propostas que lhe
sejam submetidas pelos órgãos competentes; e (xxix) aprovar a criação de comitês de
assessoramento ao Conselho de Administração, permanentes ou temporários, e eleger os membros que irão compor tais comitês. Diretoria. Cláusula 31. A Diretoria será
composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 12 (doze) diretores, residentes no
país, eleitos pelo Conselho de Administração, dos quais 1 (um) Diretor Presidente, 1
(um) Diretor Vice-Presidente, 1 (um) Diretor de Relação com Investidores, 1 (um) Diretor Financeiro e os demais com sua designação e competência estabelecidas pelo
Conselho de Administração. §1º. Os Diretores serão eleitos para mandatos unificados
de 2 (dois) anos, admitida a reeleição, e continuarão no exercício dos cargos até eleição e posse de seus substitutos. §2º. Um mesmo Diretor poderá, a critério do Conselho de Administração, acumular duas ou mais Diretorias da Companhia. §3º. A indicação de membros para a Diretoria deverá observar a Política de Indicação da Companhia, o Regulamento do Novo Mercado, a legislação e a regulamentação aplicáveis,
devendo observar os critérios de ilibada reputação no mercado e reconhecida competência. Cláusula 32. Competirá à Diretoria a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia e à gestão dos negócios sociais, bem como decidir
sobre matérias que não sejam de competência privativa da Assembleia Geral ou do
Conselho de Administração (ressalvadas as competências individuais de cada membro da Diretoria), devendo os Diretores atuar de acordo com as suas atribuições estabelecidas em lei, neste Estatuto Social, pelo Conselho de Administração e nas políticas
corporativas da Companhia, quando aprovadas pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Único. A Diretoria poderá aprovar a prestação de garantias em favor de
suas controladas ou coligadas, caso a operação não se enquadre nas hipóteses da
Cláusula 30, incisos “xxi” e “xxiii”. Cláusula 33. A Diretoria reunir-se-á sempre que os
interesses da Companhia o exigirem e suas decisões, quando colegiadas, serão tomadas por maioria simples de votos, observado o quórum de instalação de metade
dos membros eleitos, cabendo ao Diretor Presidente, além de seu voto, o de desempate. Cláusula 34. Sem prejuízo de funções, competências e poderes adicionais a
serem atribuídos para cada um dos Diretores pelo Conselho de Administração, compete, especificamente: a) ao Diretor Presidente: (i) dirigir e orientar as atividades da
Companhia, inclusive pela coordenação da atuação dos demais Diretores; (ii) dirigir
as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia e de suas controladas, traçando a estratégia global da Companhia (observadas as orientações do
Conselho de Administração); (iii) atribuir a qualquer dos Diretores atividades e tarefas
especiais, independentemente daquelas que lhes couberem ordinariamente; (iv) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (v) zelar pela execução das deliberações da
Assembleia Geral, Conselho de Administração e da própria Diretoria. b) ao Diretor
Vice-Presidente: (i) apoiar o Diretor Presidente no exercício de suas funções, (ii) conduzir a elaboração e execução dos planos estratégicos e operacionais em todas as
áreas da Companhia, e (iii) definir a atuação e objetivos específicos de cada área. c)
ao Diretor de Relações com Investidores: (i) a prestação de informações aos investidores, à CVM e à bolsa de valores ou mercado de balcão onde forem negociados os
valores mobiliários da Companhia, (ii) a manutenção do registro da Companhia atualizado e em conformidade com a regulamentação da CVM, zelando pelo cumprimento dos requisitos e exigências regulamentares aplicáveis; (iii) representar a Companhia perante a CVM, a bolsa de valores e demais entidades do mercado de capitais;
(iv) a supervisão dos serviços realizados pela instituição financeira depositária das
ações relativas ao quadro acionário, tais como, sem se limitar, o pagamento de dividendos e bonificações, compra, venda e transferência de ações; e (v) o exercício das
demais funções que lhe forem atribuídas pela regulamentação aplicável ou por determinação do Conselho de Administração. d) ao Diretor Financeiro: (i) coordenar a elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; (ii) dirigir e liderar a administração e gestão das atividades financeiras da Companhia; (iii) orientar e realizar a
análise de investimentos, propositura e contratação de empréstimos e financiamentos, operações de tesouraria e o planejamento e controle financeiro da Companhia; e
(iv) submeter ao Conselho de Administração proposta para determinação do apetite
para risco da Companhia. Parágrafo Único. Os diretores sem designação específica
prevista no Estatuto Social desempenharão as funções que lhes forem atribuídas pelo
Conselho de Administração. Cláusula 35. Na ausência ou impedimento temporário
do Diretor Presidente, suas funções serão exercidas temporária e cumulativamente
por Diretor estatutário a ser designado pelo próprio Diretor Presidente ou, na ausência
de tal indicação ou impedimento temporário por conflito de interesses, por Diretor a ser
designado pelo Conselho de Administração. Na ausência ou impedimento temporário
de qualquer outro Diretor, suas funções serão exercidas temporária e cumulativamente pelo Diretor Presidente ou por outro Diretor indicado pelo Diretor Presidente. Cláusula 36. Ressalvadas as exceções previstas neste Estatuto Social, a Companhia será
representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: (i) do Diretor Presidente ou do Diretor Vice-Presidente isoladamente para a prática
de atos e para assinatura de documentos cujo valor envolvido não ultrapasse R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); ou (ii) independentemente do valor envolvido (a) de quaisquer 2 (dois) Diretores agindo em conjunto; (b) de 1 (um) Diretor
agindo em conjunto com 1 (um) procurador constituído na forma prevista neste Estatuto Social; ou, ainda, (c) por 2 (dois) procuradores constituídos na forma prevista
neste Estatuto. §1º. A Companhia também poderá ser representada isoladamente por
1 (um) Diretor, qualquer que seja, ou 1 (um) procurador com poderes específicos nomeado por assinatura de qualquer Diretor, permitido o substabelecimento apenas com
reserva de poderes, para a prática dos seguintes atos: (a) a representação da Companhia em assembleias e reuniões de sócios de sociedades da qual participe; (b) recebimento de citações ou notificações judiciais, bem como representação da Companhia em juízo, sem poder de confessar ou renunciar a direitos, sendo certo que a representação para prestar depoimento em juízo, sempre que a Companhia for regularmente intimada, deverá ser feita por Diretor designado pela Diretoria para tal fim; (c) a
representação da Companhia em licitações públicas e processos de contratação
junto a empresas privadas, sem prejuízo das regras de representação para a efetiva
assinatura dos respectivos contratos; (d) a prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de economia mista, juntas
comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS, Receita Federal do Brasil (RFB), Secretarias de Fazenda, Prefeituras, cartórios em geral, inclusive marítimo e outras da mesma natureza, podendo, nesta hipótese, o procurador substabelecer para terceiros; (e)
representação da Companhia perante autarquias, órgãos e agências reguladoras e
autorreguladoras tais como Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Agência Nacional do Petróleo (ANP), Autoridade Marítima (Marinha do Brasil), B3 e outras de mesma natureza; ou (f) assinatura
de correspondências, cartas e atos de simples rotina. §2º. Adicionalmente às hipóteses previstas no caput e no §1º desta Cláusula, a Diretoria poderá, excepcionalmente,
autorizar a representação da Companhia por um único diretor ou um único procurador
constituído especialmente, discriminando, na ata da reunião, a justificativa, a finalidade e os limites dos poderes outorgados, e em seguida comunicando o fato ao Conselho de Administração. §3º. A nomeação de procurador pela Companhia deverá observar o disposto nesta Cláusula 36, sendo certo que os mandatos não poderão ter prazo
superior a 1 (um) ano, salvo aqueles para representação em processos administrativos e judiciais, que vigorarão enquanto tramitar o respectivo processo ou até sua revogação ou renúncia, e somente permitirão substabelecimento com reserva de poderes. Capítulo V. Órgãos Auxiliares da Administração. Cláusula 37. O Conselho de
Administração e a Diretoria, para melhor desempenho de suas funções, poderão criar
comitês adicionais, permanentes ou não, para assessorá-los no cumprimento de suas
respectivas atribuições, com objetivos específicos, designando os seus respectivos
membros. Cláusula 38. Sem prejuízo de outros comitês que o Conselho de Administração venha a criar, a Companhia terá, obrigatoriamente, um Comitê de Auditoria e
Compliance vinculado ao Conselho de Administração, de funcionamento permanente.
Comitê de Auditoria e Compliance. Cláusula 39. O Comitê de Auditoria e Compliance contará com um regimento interno próprio, aprovado pelo Conselho de Administração, para regular as questões relativas a seu funcionamento e definir o papel de seu
coordenador. Cláusula 40. O Comitê de Auditoria e Compliance será formado por, no
mínimo, 3 (três) membros, sendo: a) ao menos 1 (um) deles membro independente
do Conselho de Administração da Companhia, como definido pelo Regulamento do
Novo Mercado; b) a maioria deles independente, como definidos pela Instrução CVM
308/99; c) ao menos 1 (um) deles com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, como definida pela Instrução CVM 308/99. Parágrafo Único.
Um mesmo membro do Comitê de Auditoria poderá preencher cumulativamente os
requisitos descritos nas alíneas (a), (b) e (c) do caput. Cláusula 41. Ao Comitê de
Auditoria e Compliance competirá: a) opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente para a elaboração de auditoria externa independente ou para qualquer outro serviço; b) supervisionar as atividades dos auditores independentes, a fim
de avaliar a sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação
dos serviços prestados às necessidades da Companhia, bem como as atividades da
área de controles internos da Companhia, da Auditoria Interna da Companhia e da
área responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; c)
monitorar e avaliar a qualidade e integridade dos mecanismos de controles internos,
das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras da Companhia e das informações e medições divulgadas com base em dados
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contábeis ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras; d) avaliar e
monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer informações detalhadas de políticas financeiras e de risco e dos procedimentos relacionados
com a remuneração da administração, a utilização de ativos da Companhia e as despesas incorridas em nome da Companhia; e) avaliar e monitorar, juntamente com a
administração e a Auditoria Interna, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela Companhia e suas respectivas evidenciações, conforme previsto na Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; f) emitir
pareceres e recomendações a respeito da conformidade das transações com partes
relacionadas submetidas à deliberação do Conselho de Administração nos termos da
Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; g) avaliar, monitorar
e recomendar à administração a correção ou o aprimoramento das políticas internas
da companhia, incluindo a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; h) elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as
demonstrações financeiras, contendo a descrição de suas atividades, os resultados e
conclusões alcançados e as recomendações feitas e quaisquer situações nas quais
exista divergência significativa entre a administração da Companhia, os auditores independentes e o Comitê de Auditoria e Compliance em relação às demonstrações financeiras da Companhia; e i) possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à
Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de
procedimentos específicos para proteção do denunciante e da confidencialidade da
informação. Parágrafo Único. A eventual instalação do Conselho Fiscal, na forma da
Lei das Sociedades por Ações e da Cláusula 42 abaixo, não prejudicará o funcionamento e as atribuições do Comitê de Auditoria e Compliance. Capítulo VI. Conselho
fiscal. Cláusula 42. A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não
permanente. §1º. O Conselho Fiscal será instalado e colocado em funcionamento nas
hipóteses previstas em lei e, neste caso, será composto por 3 (três) membros titulares
e igual número de suplentes, eleitos pela assembleia geral com mandato unificado até
a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, admitindo-se
a reeleição. §2º. A remuneração do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral
que o instalar e eleger, observando-se as determinações do art. 162, §3º, da Lei das
Sociedades por Ações. §3º. Uma vez instalado o Conselho Fiscal, a posse de seus
membros, efetivos e suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, que
contemplará sua sujeição à cláusula compromissória estabelecida na Cláusula 55
deste Estatuto. §4º. O Conselho Fiscal, quando instalado, reunir-se-á ordinariamente
a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessário, lavrando-se atas
dessas reuniões em livro próprio. Capítulo VII. Exercício social, demonstrações
financeiras e destinação dos resultados. Cláusula 43. O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantadas as demonstrações financeiras na forma da lei. §1º. Após a dedução dos eventuais prejuízos acumulados
e da provisão para o pagamento do imposto de renda, 5% (cinco por cento) do lucro
líquido verificado será destinado à constituição da reserva legal, até que alcance o limite previsto em lei. §2º. O lucro remanescente após a destinação à reserva legal,
ajustado por eventual constituição de reservas de contingência e as respectivas reversões, se for o caso, terá a seguinte destinação: a) 0,1% será necessariamente distribuído aos acionistas, como dividendos obrigatórios; b) por proposta da administração,
até 99,9% poderão ser destinados para a constituição de Reserva de Lucros para a
Expansão e Investimentos, com a finalidade de preservar a integridade do patrimônio
social, financiar a expansão das atividades da Companhia e permitir a realização de
novos investimentos, não podendo o saldo desta reserva ultrapassar o limite de 100%
(cem por cento) do capital social, quando somado ao saldo das demais reservas de
lucros, excetuadas as reservas para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a
realizar; e c) o saldo remanescente, se houver, terá a destinação fixada pela Assembleia Geral, consoante proposta dos órgãos da administração. Cláusula 44. O Conselho de Administração poderá deliberar: a) a distribuição de dividendos com base nos
lucros apurados em balanços semestrais; b) o levantamento de balanços relativos a
períodos inferiores a um semestre e a distribuição de dividendos com base nos lucros
neles apurados, desde que o valor total dos dividendos pagos em cada semestre do
exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que tratam o §1º do
art. 182, da Lei das Sociedades por Ações; c) a declaração de dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral; e d) o crédito ou pagamento aos acionistas, na periodicidade
que decidir, juros sobre o capital próprio. §1º. Os dividendos intermediários e os juros
sobre o capital próprio declarados em cada exercício social serão, até o limite aplicável,
imputados ao dividendo mínimo obrigatório do resultado do exercício social em que
forem declarados. §2º. Prescrevem e revertem em favor da Companhia os dividendos
não reclamados em 3 (três) anos a contar da data em que tenham sido colocados à
disposição dos acionistas. Capítulo VIII. Ofertas Públicas. Alienação de Controle.
Cláusula 45. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio
de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na
legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de
forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. Cláusula 46.
O adquirente do controle fica obrigado, após a liquidação financeira da oferta pública
a que se refere o caput, a tomar as medidas cabíveis para, se necessário, recompor,
nos 18 (dezoito) meses subsequentes, o percentual mínimo de ações em circulação
previsto no Regulamento do Novo Mercado. Atingimento de Participação Relevante. Cláusula 47. Qualquer Pessoa ou Grupo de Pessoas, que adquira ou se torne titular, de forma direta ou indireta, por meio de uma única operação ou de diversas operações (inclusive, sem limitação, por meio de qualquer tipo de associação que dê origem
a um Grupo de Pessoas ou adesão a Grupo de Pessoas pré-existente), de ações de
emissão da Companhia ou Outros Direitos de Natureza Societária sobre ações de
emissão da Companhia, que representem, em conjunto, 20% (vinte por cento) ou mais
do total das ações de emissão da Companhia (excluídas ações mantidas pela Companhia em tesouraria) (“Participação Relevante”) (“Ofertante”) deverá (i) imediatamente divulgar tal informação à Companhia, e (ii) realizar uma oferta pública de aquisição
de ações da totalidade das ações de emissão da Companhia nos termos previstos
nesta Cláusula (“OPA por Atingimento de Participação Relevante”). §1º. O preço de
aquisição por ação de emissão da Companhia a ser ofertado na OPA por Atingimento
de Participação Relevante deverá ser pago em moeda corrente nacional e à vista e
não poderá ser inferior ao maior valor entre (i) o maior preço por ação, se houver, pago
pelo Ofertante nos 6 (seis) meses que antecederam o atingimento da Participação

Relevante (incluídas também em tal período as operações que tenham resultado no berar sobre a suspensão do exercício de seus direitos, conforme disposto no Artigo
referido atingimento), em negociação privada ou pública, atualizado pela Taxa SELIC 120 da Lei das Sociedades por Ações, sem prejuízo da adoção adicional de quaisquer
até a data do efetivo lançamento da OPA por Atingimento de Participação Relevante; medidas judiciais cabíveis. §10º. Para os fins do disposto nesta Cláusula, os seguintes
e (ii) o valor econômico das ações de emissão da Companhia, apurado em laudo de termos terão os significados a seguir definidos: “Pessoa” significa qualquer pessoa ou
avaliação elaborado por empresa especializada selecionada pelo Conselho de Admi- entidade, incluindo, sem limitação, qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de invesnistração da Companhia, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com timento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, ou qualquer outra
base em outro critério que venha a ser definido pela CVM; valores que, em ambos os forma de organização. “Grupo de Pessoas” significa o grupo de pessoas ou entidades
casos, deverão ser ajustados por eventos societários posteriores, tais como a distribui- (incluindo, sem limitação, qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento,
ção de dividendos ou juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos, condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, ou qualquer outra forma de
bonificações. §2º. Para fins de apuração do valor indicado no item (ii) do §1º acima, o organização): (i) vinculadas por contratos ou acordos de qualquer natureza relativos
Conselho de Administração da Companhia deverá selecionar a empresa responsável ao exercício de direitos como acionistas da Companhia ou das próprias Pessoas, inpela elaboração do laudo de avaliação, com experiência comprovada, em até 15 (quin- clusive acordos de acionistas, seja diretamente ou por meio de sociedades controlaze) dias da comunicação pelo Ofertante do atingimento da Participação Relevante. das, controladores ou sob controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de conCaso, por qualquer razão, o Conselho de Administração utilize prazo adicional para trole; ou (iii) sob controle comum; ou (iv) que atuem representando um interesse coseleção da referida empresa, igual número de dias adicionais deverá ser acrescido ao mum; ou (v) que estejam sob a gestão de uma mesma pessoa, entidade ou grupo.
prazo máximo para o Ofertante publicar o edital da OPA por Atingimento de Participa- “Outros Direitos de Natureza Societária” significa (i) usufruto ou fideicomisso sobre as
ção Relevante, nos termos do §4º desta Cláusula. Os custos de elaboração do laudo ações de emissão da Companhia; (ii) opções de compra, subscrição ou permuta, a
de avaliação correrão integralmente pelo Ofertante. §3º. Caso o atingimento da Parti- qualquer título, que possam resultar na aquisição de ações de emissão da Companhia;
cipação Relevante envolva, ainda que parcialmente, a aquisição de participações in- ou (iii) contratos derivativos com liquidação física ou financeira; ou (iv) qualquer outro
diretas na Companhia durante o período abrangido pelo item (i) do §1º desta Cláusula, direito que lhe assegure, de forma permanente ou temporária, direitos políticos ou
o Ofertante deverá apresentar a demonstração justificada da parcela do valor pago patrimoniais de acionista sobre ações de emissão da Companhia. Dever Geral de
correspondente ao preço por ação ou lote de ações de emissão da Companhia na Informação sobre Participação na Companhia. Cláusula 48. Adicionalmente às
referida aquisição indireta. §4º. O edital da OPA por Atingimento de Participação Rele- obrigações de divulgação de negociações relevantes previstas na regulamentação,
vante deverá ser publicado pelo Ofertante no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a qualquer Pessoa ou Grupo de Pessoas, que venha a deter, direta ou indiretamente,
contar da data de atingimento da Participação Relevante e deverá incluir a obrigação ações de emissão da Companhia ou Outros Direitos de Natureza Societária sobre
do Ofertante de adquirir, por 90 (noventa) dias a contar da liquidação da OPA por Atin- ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou que ultrapasse 15% (quinze
gimento de Participação Relevante, até a totalidade das ações de titularidade dos por cento) do capital social estará obrigada a divulgar imediatamente, mediante comuacionistas remanescentes que não venderem ações na OPA por Atingimento de Par- nicação ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia, as mesmas informaticipação Relevante, pelo mesmo preço da OPA por Atingimento de Participação Re- ções exigidas pela regulamentação, sempre que, por meio de qualquer negociação ou
levante, atualizado pela taxa SELIC, ficando tal obrigação condicionada a que, com a operação, de qualquer natureza, passe a deter participação final que corresponda a
liquidação da OPA por Atingimento de Participação Relevante, o Ofertante tenha atin- mais 1% (um por cento) do capital da Companhia ou múltiplos de tal percentual, até o
gido participação acionária superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social. §5º. limite de 20% (vinte por cento) (i.e. sempre que tal Pessoa ou Grupo de Pessoas cruA OPA por Atingimento de Participação Relevante deverá ser: (i) dirigida indistintamen- zar, para cima ou para baixo, os patamares de 15%, 16%, 17%, 18%, 19% e 20% do
te a todos os acionistas da Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na B3; e capital social da Companhia). Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e
(iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no §1º desta Cláusula, Saída do Novo Mercado. Cláusula 49. O cancelamento do registro de companhia
a ser pago à vista, em moeda corrente nacional. §6º. A obrigação de realização da OPA aberta deverá ser precedido de oferta pública de aquisição de ações, por preço justo,
por Atingimento de Participação Relevante não se aplica: a) ao atingimento individual a qual deverá observar os procedimentos e as exigências estabelecidas na Lei das
de Participação Relevante por pessoa que integre Grupo de Pessoas que já detenha, Sociedades por Ações e na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas
em conjunto, Participação Relevante; b) ao atingimento de Participação Relevante em de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta. Cláusula
decorrência (i) da incorporação de outra sociedade ou de parcelas cindidas de outra 50. A saída da Companhia do Novo Mercado, seja por ato voluntário, compulsório ou
sociedade pela Companhia ou (ii) da incorporação de ações de outra sociedade pela em virtude de reorganização societária, deverá observar as regras constantes do
Companhia; c) caso o atingimento de Participação Relevante na Companhia decorra Regulamento do Novo Mercado. Cláusula 51. Nos termos do Regulamento do Novo
de realização de oferta pública voluntária de aquisição de ações que tenha tido por Mercado e ressalvado o disposto na Cláusula 52 abaixo, a saída voluntária da Comobjeto todas as ações de emissão da Companhia (inclusive com a finalidade de aqui- panhia do Novo Mercado deverá ser precedida de oferta pública de aquisição de ações
sição do controle da Companhia), desde que o preço pago na referida oferta tenha sido que observe os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre
no mínimo equivalente ao que seria pago em uma OPA por Atingimento de Participa- ofertas públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia
ção Relevante que tivesse se tornado obrigatória ao Ofertante no momento em que a aberta e os seguintes requisitos: a) o preço ofertado deverá ser justo, calculado de
oferta voluntária tenha sido anunciada; d) ao atingimento de Participação Relevante acordo com os parâmetros estabelecidos no Artigo 4º, §4º, da Lei das Sociedades por
em decorrência da transferência de ações ou Outros Direitos de Natureza Societária Ações e na regulamentação aplicável da CVM, sendo possível o pedido de nova avapor força de sucessão hereditária de uma Pessoa que já detivesse Participação Rele- liação de que trata o art. 4º-A da referida lei; e b) acionistas titulares de mais de 1/3 (um
vante ou de transferência, por esta Pessoa, a seus herdeiros legítimos, desde que terço) das ações em circulação deverão aceitar a oferta pública de aquisição de ações
exclusivamente para fins de planejamento sucessório e devidamente comunicada à ou concordar expressamente com a saída do segmento sem efetuar a venda das
Companhia; e) ao caso de atingimento involuntário da Participação Relevante por ações. Parágrafo Único. Para fins da alínea (b) do caput, consideram-se ações em
força de eventos que não dependam nem resultem da prática de quaisquer atos pela circulação apenas as ações cujos titulares concordem expressamente com a saída do
Pessoa ou Grupo de Pessoas que venha a atingir a Participação Relevante, além Novo Mercado ou se habilitem para o leilão da oferta pública de aquisição de ações,
daqueles já descritos em outros itens deste §6º, tais como recompra de ações pela na forma da regulamentação editada pela CVM aplicável às ofertas públicas de aquiCompanhia, resgate de ações de emissão da Companhia, desde que, nas hipóteses sição de companhia aberta para cancelamento de registro. Cláusula 52. A saída vode atingimento involuntário abarcadas exclusivamente por esta alínea (e) (não atingin- luntária do Novo Mercado poderá ocorrer, independentemente da realização de oferta
do as demais dispensas previstas nesse §6º), a Pessoa ou Grupo de Pessoas que pública de aquisição de ações, na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia
tenha atingido Participação Relevante de forma involuntária, cumulativa e tempestiva- Geral, que deverá ser instalada: a) em primeira convocação com a presença de aciomente: (i) comunique à Companhia sua intenção de utilizar a faculdade prevista nesta nistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das ações em circulação;
alínea (e) em até 5 (cinco) dias contadas do momento em que se tornar titular da Par- ou b) em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas titicipação Relevante; e (ii) aliene em bolsa de valores a quantidade de ações represen- tulares de ações em circulação. Parágrafo Único. A deliberação sobre a dispensa de
tativas do capital social da Companhia que exceda a Participação Relevante no prazo realização da oferta pública de ações, na forma do caput, deve ocorrer pela maioria
estabelecido pelo Conselho de Administração, que não poderá ser superior a 90 (no- dos votos dos acionistas titulares de ações em circulação presentes na Assembleia
venta) dias contados da data da notificação de que trata o item (i) anterior; f) à subscri- Geral. Cláusula 53. É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição,
ção de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha visando a mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo, no Regulamento do
sido aprovada em Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração dentro do li- Novo Mercado, na Lei das Sociedades por Ações ou na regulamentação emitida pela
mite do capital autorizado, e cuja proposta de aumento de capital tenha determinado CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidaa fixação do preço de emissão das ações com base no preço justo das ações, na forma des de oferta pública, não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a
estabelecida na legislação societária; g) a aquisições adicionais de ações de emissão autorização da CVM quando exigida pela legislação ou regulamentação aplicáveis.
da Companhia ou Outros Direitos de Natureza Societária sobre ações de emissão da Cláusula 54. As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre
Companhia por determinada Pessoa ou Grupo de Pessoas (ou adesão de ações as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários
adicionais a acordos mantidos por Grupo de Pessoas) que, no momento de tal aquisi- das ofertas públicas previstas neste Estatuto. Capítulo IX. Arbitragem. Cláusula 55.
ção ou elevação da participação já fosse titular de Participação Relevante; h) aos A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal,
empréstimos (e respectivas devoluções) de ações de emissão da Companhia realiza- efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perandos para o fim exclusivo de viabilizar o processo de estabilização de preço no âmbito te a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer
de ofertas públicas de distribuição de ações de emissão da Companhia; e i) caso, no controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição
momento da aquisição da Participação Relevante por determinada Pessoa ou Grupo de emissora, acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, em especial,
de Pessoas, outra Pessoa ou Grupo de Pessoas já seja titular de mais da metade do decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das Sociedades por
capital social da Companhia. §7º. A assembleia geral da Companhia poderá deliberar Ações, no presente Estatuto, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional,
a dispensa de realização da OPA por Atingimento de Participação Relevante ou alte- pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao
rações em suas características em relação ao previsto nesta Cláusula, desde que: (i) funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regua Assembleia Geral seja realizada antes do atingimento da Participação Relevante; e lamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Partici(ii) nela não votem as Pessoas ou Grupo de Pessoas que pretendam atingir Participa- pação no Novo Mercado. Capítulo X. Disposições gerais. Cláusula 56. A Compação Relevante e, ainda, aqueles acionistas que com eles tenham acordo para aliena- nhia observará os acordos de acionistas arquivados na sede social, cabendo à Admição ou transferência, a qualquer título, de participação. §8º. A realização da OPA por nistração abster-se de registrar transferências de ações ou outros valores mobiliários
Atingimento de Participação Relevante não excluirá a possibilidade de outra Pessoa, contrárias aos respectivos termos e, ao Presidente das Assembleias Gerais ou de órou, se for o caso, a própria Companhia, formular uma oferta pública de aquisição de gão colegiado de deliberação da Companhia, abster-se de computar os votos proferiações concorrente, nos termos da regulamentação aplicável. §9º. Na hipótese de a dos em sentido contrário ao estabelecido em tais acordos, qualquer que seja a alegaPessoa ou Grupo de Pessoas que venha a atingir Participação Relevante não cumprir ção ou justificativa apresentada. Cláusula 57. A Companhia dissolver-se-á e entrará
as obrigações impostas nesta Cláusula, inclusive no que concerne ao atendimento dos em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral (i) deliberar
prazos (i) para a realização ou solicitação do registro da OPA por Atingimento de Par- sobre o processo de liquidação; (ii) nomear o liquidante e eleger o Conselho Fiscal, que
ticipação Relevante, ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações ou exigências deverá funcionar durante o período de liquidação; e (iii) fixar a remuneração do liquida CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia Geral dante e dos conselheiros fiscais. Jucerja nº 4076522, em 31/05/21. Bernardo F. S.
Extraordinária, na qual tal Pessoa ou Grupo de Pessoas não poderá votar, para deli- Berwanger - Secretário Geral.

Mercado de capitais capta R$ 198 bi em 2021
Debêntures lideraram as emissões contribuindo com 42,5% do valor total

A

s captações provenientes das emissões de mercado
de capitais até maio alcançaram R$ 198 bilhões, 54,1%
a mais do que no mesmo
período de 2020. Em maio,
o volume captado foi de R$
55 bilhões, 31,9% maior do
que o registrado no mês de
abril.
As ofertas em andamento e em análise somam ainda R$ 13,1 bilhões e R$ 7,8
bilhões, respectivamente.
Os dados foram divulgados
pela Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
(Anbima).
Renda fixa
Entre os títulos emitidos, as debêntures lideraram em volume de captações no mês, contribuindo

com 42,5% do valor total
e somando recursos na ordem de R$ 23,3 bilhões.
Entre janeiro e maio deste
ano, o volume captado por
esses ativos foi cerca de
duas vezes maior do que
no mesmo período do ano
passado.
As principais destinações
dos recursos captados pelas
debêntures em 2021 foram
para capital de giro (31,3%)
e investimento em infraestrutura (18,8%), representando praticamente metade
do montante. Quanto ao
perfil dos subscritores das
ofertas, não houve alteração
significativa – permanecem
sendo, em sua maioria, intermediários e demais participantes ligados à oferta
(46,5%) e fundos de investimento (33,7%).
Ainda sobre títulos de
renda fixa, os FIDCs ti-

veram bom desempenho,
obtendo o total de R$ 8,65
bilhões – a segunda melhor marca do ano, atrás
apenas do mês de março.
Vale destacar que essas
emissões tiveram aumento substancial em comparação com o mês de abril,
quando o volume foi de
R$ 3,3 bilhões. No ano,
os FIDCs já acumulam
R$ 27,4 bilhões contra R$
16,2 bilhões do mesmo
período do ano passado. Já
as notas promissórias captaram R$ 2,8 bilhões apenas em maio – valor que
representa 52% do total
arrecadado por este ativo
no ano.
Renda variável
As operações de renda
variável alcançaram R$ 10,3
bilhões no mês. Após abril

não ter registrado nenhum
IPO, cerca de metade dos
recursos obtidos em maio
foram provenientes das
ofertas públicas iniciais.
Com a divulgação de indícios de retomada da economia e o avanço da vacinação
é possível que a tendência
de ofertas públicas iniciais
de ações no mercado se
mantenha. Há ainda cerca
de R$ 8,4 bilhões de ofertas
em andamento. No ano, já
foram captados cerca de R$
48 bilhões contra R$ 31,6
bilhões de janeiro a maio do
ano anterior.
Entre os subscritores
das ofertas de ações, mais
da metade são fundos de
investimento (50,8%), seguidos pelos investidores
estrangeiros (35,1%). Observa-se que a participação
relativa de pessoas físicas
entre os subscritores nos

primeiros cinco meses do
ano, em comparação com
o mesmo período do ano
passado, reduziu em mais
da metade – 6,1% contra
13,5% em 2020.
Segundo a Anbima, a
performance dos fundos
imobiliários também foi
positiva, captando R$ 4,2
bilhões – o que representa aumento de 55,3% em
comparação ao mês imediatamente anterior. O valor
total no ano já chega a mais
de R$ 21 bilhões contra R$
15,4 bilhões captados no
em 2020.
No mercado externo foram registradas duas emissões de bônus, somando
US$ 1,4 bilhão. Isso fez o
acumulado em 2021 superar o volume alcançado no
mesmo período de 2020
– US$ 8,95 bilhões contra
US$ 8 bilhões.

China:
empresas
européias
investem mais
As empresas europeias
têm registrado uma margem maior na China do que
no restante dos mercados, e
estão aumentando os investimentos no país após sua
rápida recuperação da pandemia de Covid-19 no ano
passado, de acordo com
uma matéria da Bloomberg.
A proporção de empresas
europeias que planejam expandir as operações na China em 2021 saltou de 51%
no ano passado para quase
60%, informou a Bloomberg na terça-feira, citando
uma pesquisa da Câmara de
Comércio Europeia.
Cerca de metade dos 585
entrevistados relataram margens de lucro mais altas na
China do que a média global,
enquanto a proporção foi de
38% no ano passado.
Além disso, 73% dos entrevistados relataram lucro
no ano passado, com outros
14% atingindo o ponto de
equilíbrio. Os números ficaram quase no mesmo nível
dos anos anteriores, apesar da interrupção da pandemia, refletindo a rápida
recuperação da economia
chinesa, observou a Bloomberg, com agência Xinhua.

